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, Din Prefaţa ediţiei Li: 

a. HEI RE eat iii atit ii 

Cele mai vechi modele. de. scrisori - comerciale şi: "de"! 

documente comerciale în-limba română l6. găsim în: Epis-" 
lolarul de tot felul. de: corespondenţă“: :de Vasile * 'Urzescu, - 

tipărit în Bucureşti în '1841" (pag-:: :93— 185). "Tot în 'anul 
-“1S41 s'au tipărit în Bucureşti şii, „ Modeluri' de: 'scrisori: fa-" 

miliare şi comerciale“: în limba română, : “franceză, germa- 

nă, italiană şi engleză (pag. 53—91: “partea”! 'iomâneas- 

NI so iii 

pai iai zi 

  

că). In 1867 apare la Bucureşti”" «Manualul de'"corcapăt 

dență comercială în limba română: germană“ d6 “1. Stahl. 
In 1880 Honoriu Wartha: publică: în “' București: 7 Tractătul“” 
e corespondenţă comercială : (041 pag.) elaborat - “dupa? 

: Desgranges,. Henri Page, Rothschild. “Tot în acest'an apare * 
“la Lipsca “o Corespondenţă coneroială în 8 limbi, “între cari 

” şi partea românească (91 paz).::In.1887 se” tipăreşte în: 

Bucureşti «Zractat de stil. epistolar“, care “cuprinde” modele : 

! 

de scrisori comerciale (pag. 52—133). 'Tot în acest an apare” 

În - București: » Mamialul de arlă epistolară“,: ce' “cuprinde 

şi. scrisori comerciale. 'In : 1897 se publică în Braşov „Cursuli”. 

complect de corespondență comâreială“ de L.: C. 'Panţu,' din” 
care în 1904 a apărut ediţia II-a” (321 pag): : Tot: în '1$97- 
apare la laşi. fascicula |: din! Terminologia,  fraicolosia * 
şi corespondența comercială : poliglolă română, franceză; ' 
italiană şi engleză (pag. 64) de L. E. 'Sinigaglia: In 1898-a-"” 
pare în Bucureşti Corespondenţa comercială pentru geoalele



op. a | 

profesionale», (117 pag.) lucrată după autori francezi de 
Alexandrina: Tomescu, iar în 1899 d-nul Teodor Stelănescu 

lipăreşte în Bucureşti «Corespoadenţa comercială“ (133 pay). 

Din toate aceste manuale cursul de corespondenţă ul 
” d-lui Panţu este cel mai complect! şi cel mai bun.  Dsa, 
după cum spune în prefaţă, a luat scrisori originale din 

alacerile din Transilvania, România şi Ungaria, iar acolo, 

unde n'a aflat în comerciul acestor. țări exemple pentru 
anumite cazuri, ce se pot ivi în corespondenta comereială, 
a compus scrisorile, de 'lipsă,: orienlându-se după modelele 
străine. * ' ' 

Fiindcă nici unul din manualele arătale nu cores- 
punde nouelor.;,programe oficiale;..din,;uceastă. cauza. nau 
holărit, a publică acest ;„curs,;;care. l-am, predat mai pe. 

„seurt. cu începere dela ;1890 la „Vechile, şcoale: comertiale 
de 5, clase, din Craiova,::Galaţi şi Iaşi, la; foasla - şcoală co- 

mentară din aşi, şi la cea superioară... 
„n. Tractatul. prezent :de corespondenţă este .luer 

şcoalele comerciale elementare, , pentru şcoalele comerciale * superioare, pentru secţiunile comer 
cială)de pe lângă şcoalele secundare de băeţi şi de fete, pentru şcoalele profesionale, pentru, cursurile comerciale complime- lare de sară; şi. de, Duminie 
cunoştinţelor; absolvenţilor 
şi a absolvenţilor celor: patru, clase secundare peniru şcoalele, de uceniei. şi, adulţi, destinate: „seniților de; prăălii, ateliere şi de, fabrici... | «1. a intocmirea „acestei corespondențe. nam: folosit. de tractatele lui. Giinther Şi, Mâbimann,.ale lui Schiebe şi Oder- mann, a; lui Vogel, a, lui Schmidt, a lui Porges, a luiGautseh Şi a.sui Poschl, dar,,cu deosebire de 'Sxcelentele tractate ale d-lui Anton Kleibel, .profeşur,şi, director. la. vechea. Academie comercială din Viena. Cele 

mereială de „gradul 1... din Iaşi, Ja. şcoala. comercială. ele- . 

„inferioare), 

ome! înai multe .eapitole (atât ca teorie. cât şi,ca. exemple), : sunt:; luate, atât „din. ediţia. cea mică : pentru, şcoalele. comerciale inferioare. in Austria, cât şi 

at penlru 

ciale (clasa V. şi VI comer-. 

ă (destinate pentru complectarea - 
„Şeoalelor. comerciale elementare. 

le: preparării, u--: 

     



- | . . " V. i 

din ediția cea: mare pentru şeoalele. comerciale superioare 

a eminentului profesor: Kleibel:: DEE IE Ia 

lu 1595, când. am vizitat pe. „cheltăeala mea cele. mai. 

insemnate şcoale: comerciale .. din străinătate, azistând la 

cursuri, am observati diferite metode deu predă: corespon- | 

denla. Cel mai rațional: imi.s'a părul a d: lor. Kleibel din. - 

Viena şi Deimel din Praga... i Ei Dic 

Elevii învață mai întâiu. terminii omereiali, apoi di- 

terite formule dela începulul -. scrisorilor, de tranziţiuni. la 

conţinutul scrisorilor şi: de sfârşitul - serisorilor. “Teoria, 

care precede . fiveare gen de serisori, trebue: învățată și. 

numai după aceasta se trece la exemple. Inainte de.a lace 

o scrisoare sau o serie de-scrisoti, ce. stau în legătură în- | 

„tre dânsele, profesovul. explică afacerea comete cială, de.care 

e vorba, şi numai -dupăce elevii au înțăles afacerea, atudei 

se fac sau se cetese scrisorile. - , 

Pentrucu elevii: să se poală deprinde: cu. forma ex- 

lerioară a scrisorilor comerciale, profesorul va obligă'pe:t: 

levi, conform. dispoziţiunilor prog zramei, ca să serie in un. 

cael format din hârtie comereiulă câte. un exemplu. sau' 0.: 

serie: de exemple din fiecare gen de scrisori. Aceste. exem- 

ple vor putei fi luate din- temele, ce .le vor . lucră elevii. 

Profesorul. va: observă, ca. stilul. scrisorilor “să fie corecl, 

clar şi: precis, de aseminea. ca “orlogru fia “şi punctuatia să 

> lie corectă ; tot-odată:-va ingriji, ca şi scrierea. să. (ie. [ru- : 

„Î moasă și să se păstreze distanțele: cerute, pentruca scri- 

-soarea să [ie simetrică: ”- i a 

Elevii trebue. obicinuiţi a' spune acesaş - “serisoare cu 

alți termini comerciali şi. cu aite. formule comerciale, ta 

nu cumva să se deprindă a memoriză serisorile şi să cre oadă, 

„că o scrisoare nu poate: fi redată altfel decât numai cu 

cuvintele respective ; aceasta însă nu însemhnează, că ele- 

vul. e liber să spună numai înţălesul- scrisorii cu cuvintele 

sale. şi să nu întrebuinleze: alte expresiuni şi alte formule 

comerciale, cari .vor aveă acelaş înţales, Scopul: este, ca 

clevul, după ce va învătă. toată corespondența, să. poată



“VI ” | | 

face orişice scrisoare, când.i se va ivi o afacere oarecare: Elevul cetind şi facând scrisori multe va „Învăţă pe ne: simlile, pe lângă. stilul comercial, şi. afucerile comerciale, | 
căci corespondența nu este altceva decât deslăşurarea aface- rilor comerciale. Din serjsori : elevul va invăţă - diferite uzanţe! comereiale . precum şi prețul .. mărfurilor şi costul . - transportului mărfurilor, geografia „economică, dreplul co- - mercia!, gramatica și stilistica ; toate “acesle . obiecte se. concentrează în corespondenţă. „Elevul -trebue să fie pă- - truns de ce învață, nu trebue să învețe fraze goale; căci alunei ware nici un folos, . a Toate scrisorile, ce le-am. reprodus din traciatele ger- maue amintite mai -sus, sunt scrisori: reale (nu fictive) luate din afacerile comerciale din Austria şi Germania. La multe: dn ele am .schimbat firmele,: inlocuindu-le cu nume romă. neşti și punând oraşe românești. , Corespondenţa comercială fiind partea cea ma' însem- nală din studiul limbei române în şcoalele comerciale, pro- : lesorul va căuli să o tracteze temsinic în. Loată întinde- rea ei. Dacă timpul rezervat pentru corespondenţă nu va: fi deajuns, atunci se vor luă în trimestrul al. doilea sau-al lreilea ore . dela cetire, 'căci cetirea o -pot face elevii Si: singuri acasă sub controlul. profesorului şi la urmă chiar: : dacă nu sar celi. toate bucăţile n'ar rezultă . nici o perdere pentru invățamânt; pe când dacă corespondenţa nu S'ar: lractă toata şi temeinic, atunci elevii vor intâmpiră greu... late la exercilele practice de birou comereial, ae Năsăud (Transilvania); 6 Iulie 1906. 

  

Prefaţa la ediția a Ia, 
“In ediția a duua am introdus numeroase - scrisoii 

“luate din “Omertiul nostru de. mărfari şi din afacerile de 
bancă. Mulţămita inlesnirilor materiale, ce.a binezoit a-mi.” 

 



VII 

tace d-nul S. Haret, fostul: ministru . de instiucţie; : pentru 

cari îi rămân foarte” recunuscător, am putut: vizilă mai 

multe case. comerciale şi fabriei din: Galaţi, ' Rrăila, Con- 

- stanța şi Bucureşti, alegând. scrisorile, ce „mi. sau părul 

__mai potrivite pentru : şcoală. Dela casele din: Galaţi am 

ales afaceri de import,. de export de peşte, de cherestrea. 

Dela casele din Brăila am ales afaceri de export de cereale 

şi de făină. Dela casele din Constanţa ani luat scrisori re- 

leritoare la exportul” de cereale şi: la importul de coloniale, 

iar dela casele din Bucureşti am ales scrisori . relative la 

afacerile de bancă şi la vânzarea. produselor- fabricilor. 

Unii comercianţi s'au arătat foarte. indatorilori, cu deost- 

bire cei ce au absolvit şcoale comerciale; - punându-mi la 

dispoziție scrisorile originale şi copiereie, - dându-mi : în a- 

acelaş limp toate explicaţiunile referitoare la afacerile res- 

pective, alţii din contră sub diferite motive căutau să ză- 

dărhicească bunele mele intenţiuni, pretextând că: prin pu- 

plicarea scrisorilor lor li se divulgă secretul afacerilor. Mă 

simt dator: a mulţămi aci prietenilor şi 'compatrioţilor mei 

Coltofeanu și Dobreanu din Galaţi şi d-lui Nema corespon- 

dentul acestei caşe, prietinilor şi compatriotilor mei Dră- 

gânescu şi Buuea din Galaţi, d-lui Niţă Dimitrescu, d-lui 

Moerlich, societăţii forestiere „Carpaţii“ din Galaţi, d-lor 

Galiatzato et Comp. din Brăila, d-lui” Moser; -prosuristul 

casei. [. P. Bancotescu, şi d-lui Lerescu, corespondentul ca 

sei Bancotescu, d-lor Hagji Petofi, L. Boier, Băncii gene 

tale română, feaţilor Manisaliau şi d-lui Balian, corespon* 

dentul firmei Manisalian din Constanţa, cari mi-au pus la 

dispoziţie tot materialul, . de care am avut trebuinţă. De 

asemenea mulţămesc Băncii de scont diu Bucureşti, Societăţii . 

de asigurare Naţionala din Bucureşti, Oficiului de vânzare i 

hârtiei produse în ţară,” Casei de comision -pentru des 

facerea produselor industriale, Fabricei de bere Luter, So- 

cetății anonime „Tâsătoria mecanică,. fost Drăghiceanu, 

Christescu et Comp. din . București, Fabricei de produse 

chemice Mărăşeşti, cari miau dat putinta de a îmbunătăţi .
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cu: numeroâse exemple” „din țară ediţia - Il-u:ua cores- 

- pondenţei:). . ERE atat, tii Ta aere 

DR O vorațiaaile de. import, şi „de. export: le-am dat-:în 

“limbile străine: respeelive; Elevii din clasa Ill-a a şceoalelor 
' comerciale superioare. .vor aveă osazie să vadă din. aceste 

„operațiuni modul . desfâşurării unei. afaceri dela * început 

până la lichidare, iar elevii din clasa IV-a .a şcoualelor:. co- 
mereiale: superioare şi. din -clasa Vi-a a secţiunilor comer- 

„ciale de pe lângă şcoalele 'secundare . vor luă -de baza a- 
" ceste: operațiuni pentru .exereițele: de birou. comercial: ..: 

La sfârşit am adaus: un supliment de noţiuni de: steno- 
grafie și dactilografie (maşina de scris), materie ce se predă în 
cursurile cornerciale serale complimentare şi şi În secțiunile co 

. mereiale. dela şcoalele .secundăre. 

laşi, 10 ) Soemre 1900. i 

Romulus: Tonaşeu. 

i e 

str ANI Unele din serisori fiind rău u stilizate, an trebuit să le rela, “ mat ionul afacerilor. Am înlă iurat. constru 
vă | a 

cţiunile 1 conte ca: Prin, debitul contului (par le debit) în. loe uni în «ebitul con And. SA te, l50us avis, unter Aufgabe oder Anzeirre) în loe do- 2 ase AN 
nenea am înlăturat cu totul formula steren- oseclam stimata d “vorbe ri e : 

Hi as d ia Tin în-loe: de „Posedăm A a de oarece cu drept cuvânt.” zice Sehiel ș uno în corespondenţa lor, că o „perso: ar e iata 

ara ein 
ană "poate ti Stimati, 

 



. . E A | 
. - - 

_- INTRODUCERE...: 
(Definiţia corespondenţei comerciale) : 

i . zi: 

Corespondenţa comercială. ocupă un loc din cele mai 

impurtante între. ştiinţele comerciale,. fiindcă dânsa . n'are 

_nuzai scopul de a transmite unei persoane absente gân- 

dirile şi dorințele comerciantului, ci -(conform obiceiului- 

comercial) şi de a întări înţălegerile verbale prin schimbul 

“ scrisorilor, ca prin aceasta să avem 9 dovadă pentru un 

ordin dat sau pentru o afacere, ce se îndeplineşte. Scriso- 

rile sunt baza contabilităţii şi serves ca dovadă pentru re- 

gistrele comerciale. Aa Ia | 

Studiul corespondenţei. comertiale, care conţine: nu- 

_ mai 'serisori comerciale, se complecteaxă prin toate lueră- 

zile scrise (lucrări de birou), la cari se refer serisorile, pre- 

cum socoteli, polite, chitanţe, mandate, etc. E 

Se ințălege de sine, că acela “ce. corespondează (fie 

seful sau un corespondent) trebue să cunoască nu numai 

particularităiile comerciului respectiv, ci șă ştie şi limba, 

în care corespondează, pentruca să poată serie scrisorile 

deadreptul în curat să le expedieze indată. 

Scrisorile comerciale trebue să corespundă nu numai 

cerinţelor stabilite de practica îndelungală (ce se vortractă 

mai târziu), ci şi regulelor generale ale stilului ; prin ur- 

mare ele trebue să se deosebească prin puritate, corecti- 

"tate și claritale. . | e | 

"Trebue să se aibă în vedere şi starea acelei persoane, 

căreia i se serie, pentruca stilul scrisorii să corespundă 

raporturilor sociale. O casă de rang mijlociu se adresază 

câtră o casă de întâiul rang în alt mod, de cum Sar a-. 

aş din provin- 

  

-+ dresă unui. comerciant neînsemnat din un or 

cie, de aseminea întrebuințază alte expresiuni.  



90 
| | - _ 

' “Scisoarea trebve scrisă cu cea mai mare preciziune 

si punetualitate (fiindcă.ea ţine loc de contract, de îndato- 

riri reciproce, iar “comerciantul este - responsabil în .toate 

împrejurările d6 conţinutul scrisorii. sale, folosind-o ca do- 

vadă înaintea tuturor instanţelor judecătoreşti), toate yor- 

“bele de prisos, ce nu contribue la claritate, trebue să se 

lese la o parte. Apoi fiindcă scrisoarea serveşte la ţine- 

rea registielor, din această cauză: toate citaţiunile, ce tre- 

"Due să se înregistreze, se grupează în mod: lămurit. şi si. - 
„noptic. In sfârşit se cere, ca scrisoarea să fie curată; ce- 

teaţă, fiece. număr să. fie scris lămurit, de asemine: trebue 
să nu se facă ştersături, iar stilul: scrisorii trebue să con-. * 

țină acea politeță, ce 'se cuvine să 'o arete: între dânsele 
persoanele culte. . - zi a 

Oricât de neînsemnată 'ar păreă pentru unii forma 
exterioară a unei scrisori, cu toate acestea ea .are o anu- 

mită importanţă, căci adeseori o scrisoare curată ne arată 
ordinea şi. exaclitatea, ce este în o casă de. comereiu. 

In timpul: 'mai se întrebuinţază . pentru 'scrierea seri- 
sorilor maşina de scris. Seful casei arată corespondentului 
în câteva cuvinte, ce trebue „Să scrie; corespondentul ea: 
note stenografice şi pe baza acestor note face scrisoarea,_ 
în modul acesta şeful poate dictă (corespondentului sau co- 

“respondenţilor) -mai multe sorisori, fâră să peardă mult 
timp şi apoi işi vede de afaceri ) 

E) 

Forma exterioară a scrisorilor comerciale. i 

Hârtia, ce se intrebuinţază pentru scrisorile comar- -. 
eiale este de obiceu' aşa numitul format cvart (hârtie 
format comereial), totuşi pentru comunicări particulare, precum şi pentru impărtăşiri de mai puţină însemnătate 
la cunoscuţi şi prieteni, se întrebuința | 

  

ză formatul octav. 

  

iciul comerciantului: în 
en von R. Ionașcu, Iassy, 

]) Notă. Vezi „Stenografia 'î Deutsches Lesebuch fiir hăhere lsschial 
1911 ea, Lose îiir hohere Handelsschul 

pp
ai
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Pentru petiţii la autorităţi se intrebuințază formatul obici- 

nuit.de o coală întreagă. 
„La marginea de asupra în stânga sau la mijlocul coa- 

lei se află tipărită firma, domiciliul şi uneori se tipăresc: | 

medaliile, arălându-se şi diplomele primite dela expoziţii; - 

de aseminea şi unele titluri “(cu deosebire când, e vorba de 

industriaşi) ca furnisor al curții regale, etc. Multe firme au 

tipărită şi adresă telegrafică prescurtată indicând codul te: - 

_legrafic. Unele case întrebuinţază hârtie, pe care se află 

imprimată firma cu ape, peniruca sa nu se poată falşifi-- 

că , scrisorile : 
La fiecare scrisoare. deosebim cinci. i părţi principale: 

4. Data, 
2. Adresa. 

Conţinutul. scrisorii. 

Formula finală. 
„Semnatura. - SE 

Data se scrie de asupra la dreapta, e cam un deget s sau 

- un rând sub marginea foii, .şi cuprinde locul şi timpul! (a- 

nul; luca şi ziua) redactării. La: mijloc cam la o “depărtare . 

de 'doauă rânduri sub marginea bârtiei de asupra se scrie 
- Adresa, care cuprinde : numele, respective firma, şi 

„ceva mai..jos la dreapta domiciliul „persoanei, căreia" i tre- 
mitem scrisoarea, d. e. Da | 

pe 
e 

ge 

i 

Domnului Ioan Petrescu; | 

ii Dc 2 Galaţi, 

sau' | , . E | | 

| ' Iaşi, 30 Martie 1910, 

Bancii comerciale şi industriale, 

E Ploeşti. ă 

"2 Iaşi, 15 anuar 1910. | 3



to 

„În unele case de _„comerciu - data - scrisorii se serie 

, după adresă, d. 

Data scrisorii noastre -ultime 18 [ i 
Data ultimei d: voastre scrisori 20 

4 

Bucureşti. : 

| Taşi,- 93 April 1911, 

SS Conţinutul scrisorii urmează de desuptul. adresei cu 

ua rând sau doauă. La marginea stângă se lasă un loc gol 

de doauă degete, numit „loc de respect sau:de onoare“. 
La marginea dreaptă însă nu'se lasă nici un loc. liber; 
“ba pentru o singuranţă mai mare se obicinueşte a serie 
rândurile complect până la margine, ca nu cumva în urmă 

„6 altă persoană să adaugă ceva. 

Coţinutul .serisorii, cuprinde tut ce trebue comunicat. 

Fiecare chestiune se incepe cu. un rând nou; de asemineu 

se pun în evidență politele, sumele de bani, etc., sau arti- 

„colii de inregistrat, scriindu-se în un nou şir şi subliniindu-se. 
Dacă pagina întăiu nu ajunge, atunci se trece lu.pa- 

. 

a , Domnilor Vasile Niculescu et Comp., 

gina a doaua, nelăsându- -se nici o filă nescrisă. In tazul'a- - 
cesta se' obicinueşte a se pune dedesupt literile b.aii. (bine- 
voiţi a. întoarce) sau şi */. în jos la partea dreaptă!) De a- . 
supra şi de. desupt se lasă iarăşi un loc liber cam de doauă 
degete. Tot aceasta. trebue să.se observe şi la 'pagina a 

treia, băgându- -se insă de samu, ca să nu se înceapă mai 
sus sau să se sfârşească mai jos decât pagina a doaua şi 
tot. astfet' se. va urmă, în caz de trehuinţa, şi la pagina 
a patra 2. - ÎN SE 

  

+ 

1 B.a.i este imitare aupă s. v. p. (turnez sil v s plait). - 
„Său w, s. g&. u..(wenden Sie getălligst um). ' ous plait) 

J 

2) Foarte. adeseori, mai ales în Germania și anglia, scrisoarea. 
erie în mod. corăspunzător : îna- * 

se începe. pe pagina. a patra și se s 
inte. spre, a putea obtine la copiat adevărata ordine a paginilor, 

| | 
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Scrisorile lrebue « să: se , deosihezseă prin claritate şi 

scurtime. 

Introducerea de obiceiu se “face prin o formulă gene- 

rală de polileță, confirmând primirea scrisorii sosite . "mai 

în urmă sau referindu-ne la scrisoarea, ce-am tremis- -0 mai - 

"în urmă. Pentru scrisorile primite. ne folosim “ de expre- 

_siunile: „Am primit scrisoarea d-voastre din...“ sau <Pu- 

sed (sunt în posesiunea) scrisorii d-voastre din...“ „Ca. --: 

xăspuns (răspunzând) la scrisoarea d-voastre din...* „Pen-" 

tru scrisorile trimise ne folosim de expresiunile : <Referin- 

du-mă la scrisoarea mea din. 2, Sau „Mă releț la strisoa-, 

rea mea. din... 

Această” raportare la corespondența de mai înainte 

serveşte ca control pentru şirul. scrisorilor. - 

Dacă nu stăm în corespondență cu adresatul (aesti- 

natarul), atunci începem cu o caracterizare scurtă şi poli- 

ticoasă a scopului: scrierii. 

După 'o tractare scurtă, complectă, lamurită şi “politi- 

“coasă a afacerii urmează 

* Formula finală, care cuprinde rugarea pentru anun- 

ţarea cea: mai urgentă, penlru renoirea “ordinelor primite, 

pentru indeplinirea avantajoasă a ordinelor, pentru confir- 

destinsei mele stimes, „Binevoiţi, vă rugăm, a primi res=. 

pectuoasele noastre salutări», „Cu toată stima“, „Cu stimă“, 

Vă salul, „Am onoare a vă salută“. Aceste formule se 

A 
“marea primirii, etc. Foarte adeseori formula finală constă 

numai: din' expresiunile : «Primiţi, vă rog „ asigurarea: prea 

pun de desuplul conţinutului scrisorii în partea dreaptă, | 

imediat sub . dânsele se pune. 

Semnatura. Aceasla trebue să corespundă în toate 

“scrisorile: şi lucrările de birou. (documente. . comerciale) cu 

subscrierea, ce se află în registrul tribunalului comercial. 

Dacă am iscălit deja scrisoarea și voim să mai co- 

municăm ceva adresatului, atunci aceasta se alătură ca 

„Postseriptum“=P. S,, care sau se semnează din nou sau 

se notează cu literele c. d. as. („Cel de' asupra“ ,„ sau «cei 

de asupra»). | A
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Numai atunci se face oabatere dela forma exterioară 

a scrisorii arătate mai sus, când scriem la persoane, ce 

„nu se ocupă cu comerciul. În acest. caz scrisoarea se în- 

cepe la o depărtare de marginea de asupra a hârtiei cu a- 

dresa : „Domnule“, „Stimate Domnule“. Locul și data se 

pun la sfârşitul. scrisorii, iar. la dreapta în acelaş rând se 
pune: semnatura ; cu alte cuvinte în. acest caz trebue să 

ne conformăm vegulelor; ce le observăm. în scrisorile de 
toate zilele. 

“Când alăturăm la scrisori poliţe, noie, facturi, ete., 
atunci iosemnăm aceasta prin o linie oblică (/.) în locul 

de onoare şi .anume în dreptul rândului respectic, (uride se 
aminteşte de .poliță sau socoteală) sau numărul alălurate- 
lor se însarnă. la sfârşitul scrisorii. Această însemnare are 
de scop a uşură expediarea exactă a anexelor, astfel că 
persoana îasărcinată cu închiderea şi expediareu serisori- 
lor nu trebue să cetească fiecare scrisoare. 

„Coperta şi adresa. 

Dupăce scrisoarea s'a îndoit, ca de obiceiu în doauă 
sau după împrejurări în 3 sau în & părți egale, se închide 
în copertă gumată. Pentru relaţiunile obicinuite 

„ale 'se întrebuinţază * aşa numitele, coperte de. cânepă, din 
contra pentru scrisori tremise la persoane cu- o poziţiune. 
socială. mai înaltă se întrebuinţază coperte de hârtie albă 
şi tare. De comun la marginea de 
află, tipărită firma şi adresa tremiţătorului, *- : Ă 

Inchiderea scrisorii, iolosindu- -se ca copertă foaia a 
doaua a coalei, este aproape cu totul eşită din obiceiu. 

Pe copertă se scrie âdresa cu cea mai 
ziune, întocmai după cum se. arată în scrisoare. 

comerci-: 

asupra a copertei se. 

mare, „preci-.
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“ Rormularăl unei adrese pentru scrisori tremise la corespondenţi : 

  

  

  

  

BANCA DE SCONT DIN BUCUREŞTI SI 
—— O 

. | | o IN pentru 

, . - marca 

N ! ” | poştală 

- : -A2.. C, e. - ( _ —— 

Zmniloi e]. Parolă el Bo, 

„o Qoaiova.. 

! aa o - „n Strada Unirii 11.     
  

-:“ Dacă locul de destinație a scrisorii este un oraş ma- 

re, atunci trebue să scriem şi despărțirea oraşului, strada 

şi numărul casei. Dacă sunt “mai multe localilăţi sau ora- 

„şe cu acelaş nume, în cazul acesta trebue să determi- . 

năm mai de aproape locul oraşului d. e. Piatra, Neustadt, 

Frankfurt (Piatra-Neamţ, Piatra-Olt, Neustadt de lângă Vie- 

“ma, Neustadt din Moravia, Frankfurt de lângă Main, Frank- |, 

„furt de lângă Odera). 
_Pentruca scrisorile, ce sosesc în :oraşele riari, să fie - 

duse cât mai. de grabă la destinaţie, se obicinueşte a sea- - 

arăti, 'pe lângă” nume şi locuință, despărţirea * poştală în 

care se află corespondentul. Aşa de. e. Viena IV./1. Stra- 

da Margareta 39 (IV. însamnă despărţirea otaşului, 1 ofi- 

ciul poștal). Pentru aceasta se recomandă, ca adresaţii, ca- 

ri locutsc în Viena, se arete în totdeaunu in fiecare. sctri- 

soare despărțirea poştală, în care locuesc, pentruca cores-. 

poudenţii lor să aibă în vedere aceasţa la răspunsuri. Pen- 

tru Berlin se însamnă in modu! următor: Berlin S.W. 48, 

Friedrichstrasse 219 (Berlin sud-vest, biuroui poştal 48, stra- 

aa Friedrich No. 219)'). -- 

1) Notă. Berlinul este împărțit în 9 despărţiri. cari sc însamnă 

în modul următor : C (central, mijlocul oraşului), N (nordul), NO, 0. 

= 4 
4



Formular pentru scrisori la persoane particulare : 

  

  

  

  

    

| fire Da | Cugem Paler 

- e | Sfoav.ni 

“ Margareleusirasse 39. 

  

  
Formular pentru scrisori tremise societăţilor pe acţiuni: 

“7. VASILESCU et COMP, o 

: - | pentru . 
= e$)- 9/4fpeboen : _ Dostelă 

  
  

. s 4 
, 

. 
A . . 

(o asei de sconi şi îmvprumul | marea 
N 

  

      

€ 

E Ia “ear. 

7 : Pi : - 
SO, S, SW, W, Nw. Este bine si adăugăm şi numărul biroului poştal, -- „ca şi sus (SW 48). In oraşele mari se îac abonamente la c „tale, unde se pune “Corespondenţ a abonatului te un om de încredere, care rădi 

. Persoana abonată trimi- 
lui poștal. La Bucu 

că corespondența. din c 

ăsuțele poş- 

ăsuța oficiu- - reşti abonamentul e 2 lei pe lună. i 

=



  

“A
as
il
es
cu
 

Mu
gu
zi
n 

de
 
mă
rf
ur
i 

+ co
lo
ni
ul
e 
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„At formular pentru scrisori : 

  

P
i
 

„AA, TF 
Strada „Pormlui 78.   | 

Ț 
| 

Aj 

i SRR NL DS DN DINA DL DIA a e e a 
FRI IA

ȘI
 

  

7. 

Domnilor Coltofeai & Dobreanu: I 

- Corte -cianti cu. rădicata     . 

O
R
A
 

9 

2 

Scrisorile se închid sau lipind coperta gumată Sau a- 
plicând un bulin, pe câre se află imprimată, firma sau ini- 
țialele aceleia. 

» În general în privinţa: închiderii deosebitelor feluri de 

“scrisori trebue să ne conformăm dispoziţiilor poştale. 

Tariful poştal pentru porto scrisorilor. 

- Taxa vnei serisori în greutate de 15 gr. în,localitate 
ieste de 10 bani, când este francată, şi 20 bani când e ne; Ii 

" francată ; în interiorul ţării 15 bani francată şi 30 bani ne-: 
francată de fiecare 15 grame; tot aceasta taxă este şi . - 

pentru scrisorile, ce se tremit în Bucovina şi Bulgaria. Pen- 

tru țările, cari fac parte din uniunea poştală, .taxa unei 
- scrisori francate este 25 de-bani, a unei scrisori nefran- 

cate 50 bani. Taxa unei recomandări simple este 25-de - 

bani, tot aseminea şi taxa unei recipise - de înapuviare. 

'O foae de reclamaţiune ia toată țara costă 25 de bani: 

“Şerisorile insuficient francate se supun la taxa îndoită a 

insuficienței. Scrisorile cu valoare declarata, cari se pri- , 
4
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mesc până la orice: sumă, se taxază. în ceeace. priveşte 

greutatea după tariful scisorilor recomandate, iar în privia- 
ta valorii după tariful mesagerilor (20 de bani până la 300 

de lei, dela 500—10,000 de lei taxa:se sporeşte cu câte 

15 bani de fiecare 500 de lei sau fracțiune, iar dela 10.000 - 
de lei în sus taxa se sporeşte cu căte 5 bani. de fiecare 
1000 de lei sau fracțiune). :.. : 

Taxa cărţilor poştale deschise în interiorul țării este - 
d bani, iar. pentru ţările din uniunea poştală 10 bani. Taxa 

“cărților poştale inchise este ca şi a scrisorilor francale, 

„Legea timbrului privitoare la documentele şi | 
| “scrisorile comerciale. - 

Toate conturile, borderourile şi facturile, fie origina- 
le sau copii, vor fi timbrate cu un: timbru de 10 bani, când. 
“suma lor nu trece peste 200 lei ; dela 200 de lei în sus 
se va aplică un timbru de 30:de bani, Dacă conturile, bor- 
derourile 'şi facturile fac, parte din corpul scrisorii, atunci . 
se vor timbră scrisorile respective (art. 3 şi' 16 din legea 

- timbrului). a i : 
„Fiecare filă din libretele de cecuri, de mandate sau 

de chitanţe este supusă la taxa timbrului flx de 10 bani. 
(taxa timbrului se poate plăti şi prin vize aplicate asupra 
libretului), Sunt supuse la timbru de .10 bani toate chitan- 
țele şi adeveiinţele de predare, de plată sau descărcare, 
afară de cazurile când aceste chitanţe sau adeverințe sunt 
scrise pe însuş actul, ce a fost supus timbrului. Avizu- 
rile, ce se dau destinatarilor de mărfuri spre a le radită 
precum şi declaraţiunile,- ce” insoțesc obiectele şi banii, ce 
se, trimit prin poştă, se tinibrează cu un timbru de 10 bani, 
Scrisorile de cărat, cărțuliile de încărcare (connaisement. „Frachtbrief) şi manifestele parţiale. de încărcare în basti- - mente, buletinele, ce intreprinzătorii de transporturi si ad- „ ministrațiile căilor ferate le dau comisionarilor sau "con- ducătorilor de mărfuri spre a se servi de ele ca cărţi de carat 

N 
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şi i duplicatel lor, toate acestea suni supuse la taxa timbru , 

lui fix de 50 de bani coala. Poliţele, biletele la ordin cv. 

scadența de cel mult 6.luni şi toate efectele de comerciu 

făcute în România, precum şi cele trase din ţară asupra 

străinătăţii şi viceversa sau “negociate numai în țară. sunt 

- supuse la taxa timbrului proportional de 10 bani la suta . 

de lei. poliţele şi biletele la ordin trase, din România'asu- 

- pra străinătălii vor fi taxate pe jumatate, dacă . n'au sca- 

- denţa mai mare de trei luni. Pentru polițele şi biletele la -- 

ordin, pentru efectele de comerciu formale in străinătate și 

negociate sau plătite in România taxa timbrului se va puleă 

“achită prin „aplicarea asupra acestor poliţă, bilete şi efecte : 

* a'unui timbru mobil mai mare chiar de un leu- Timbrul i 

mobil se pune pe -act înainte de a se plăti, giă, acceplă . 

„sau proleslă' efectul în România sub pedeapsa (la caz de 

“-- contravenţie) amenzilor fixate în art. 70..şi S0 din legea” 

„ timbrului 1). Pe timbrul mobil se va pune data, în care el 

a tost aplicat sub pedeapsă de contravenţie. Timbrul mubil 

N se va anulă prin scrierea semnaturii pe dânsul. In caz când i 

“unul din actele enumerate mai sus nu arpurlă timbrulce- 

rut de lege, toți semnatarii Actului precum. şi destinatarul 

„sunt responsabili solidari pentru taxă şi amendă (art. 20). 

Poliţele şi biletele la ordin cu scadenţă. mai mare de 6 luni 

sunt supuse la taxa timbrului” proporțional. de 20 de bani 

„la sula 'de lei. Când o poliţă. este trasă in mai mulle exem- 

plare, atunci este destul “ca numai exemplarul, ce este 

destinat a se pune -în „circulaţie sau pe- care se 'va face 

„plata, să poarte timbru.; Sunt supuse la taxa de 5) de 

bani la suta de lei contractele sau polițele de 'asigu-, - 

“rare, fie ale societăţilor. indigene" sau străine. Taxa se 

va percepe asupra sumei primelor pântru tot terminut 

contractului sau  poliţei de asigurare, Această taxă însă 

pentru asigurările cu un premiu înai mic de 50. de bani 

= 

  
  

' | , E 

1) “Aceşti articoli prevăd o amendă de 30 de lei și: plă ătirea în 

zăcită a taxei sau a diferenţei de taxă. ” |
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se va socoti asupra totalului premiilor încasate, după un 
- “tablou, pe care societăţile de asigurare vor trebui să-l pre- 
_“zinte 'ainistrului de finanţe, Si 

Păstrarea scrisorilor. 

„Conform codului de comereiu, comerciantul este da- 
„tor a păstră scrisorile comerciale primite dela corespon- 

denți, de aseminea şi copiile scrisorilor tremise, pe cari 
trebue să le înregistreze după şirul lor în un registru de . 
copiat,» a | a 
““ Scrisorile primite, dupăce 'se. deschid şi -se -cetesc 1) 
şi după ce se iau de cătră casier poliţele, banii, etc,, ce întâmplător! se află în ele (însefihnându-se acestea “în scuri 
"pe scrisoare), se îndoiesc “în lungime, După aceasta se scrie 
„pe ceealalta fila goala a scrisorii anul,.de desuptul căruia : se scrie firma împreu nă cu domiciliul, de unde s'a primit scrisoarea ; lângă domiciliu se insamoă lunu ziua, în care a fost scrisă scrisoarea, iar de desupt ziua şi luna, în care. s'a primil. Dacă, s'a răspuns la serisoare, atunci se însamna. data răspunsului şi se pune foarte de multe; ori şi -foliul | copierului, unde se află copiat răspunsul. Data răspunsu- lui se-mai scrie adeseori şi de-a curme 

filă a scrisorii. i . 

A 7906 ă |. 
, , Pi IE . - , A. _ IE „+ | Drăgănescu et Bunea Ne 

. Cafaţi, 0/5 
-Ssiinită fa if 
Săsprnw fa 2275. 
PC.   
  

Caan 
. Az_uu 

. . 
„N : x! . . 

, 1) Xotă, In casele mari, unde poșta este cetită-de mai mulţi «lirectori și sefi de birou, fiecare din aceştia își pune în colţ. citra, sa, cu senin că scrisoarea a fost cetită de dânsul... o. Pa 

N 

  

zişul pe cea dintâiu -
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Multe case au o 'stampilă cu iniţiale fraceze sau ger” 
mane, pe care o pun pe: “scrisori, scriind” apoi data primiriă 
şi a:  răspunsalui € d. €.!). ae 

.i. 
Dă . 7 

  

Drăgănescu et Bunea | , Coltofeanu. et' Dobreanu 

= GALAŢI 

Ra 1906 a a Bbaso 

    
  

Scrisorile, la: cari s'a răspuns, precum şi acelea, 'ce. 
n'au trebuința de nici un răspuns- (la aceste din urmă se: 

pune un semn deosebit lângă stampilă, pentruca să se: 

ştie, că nu se răspunde 'la ele'd; e. W3) se aşază în un. 
dulap, dupăce conţinutul lor 's'a înregistrat în registru (ceea- 

ce adeseori se arată, însemnându-se pe scrisoare foliul res-- 

pectivului registru). Acest dulap-arhivă (repozitor) are 24 . . 

"de despărţituri alfabetice.. Scrisorile le-aşăzăm după lite”: 

rile alfabetului,. astfel că serisorile.unei firme să fie puse 

una după alta, încât cea din: urmă sctisoare' primită să 

servească întotdeauna.de învălitoare la cea mai dinainte... 

Dupăce a trecut un an, scrisorile fiecărei firme -se păs- 

trează în pachete, pe cari se scrie numele firmei şi anui, 

Aceste. pachete “se aşază în dulapul de. regislratură. Frân- 

cezii îotrebuințază niște registre-mătei. De aceste mătei (co-- 

toare) se lipesc scrisorile în ordinea, în care le primim, iar 

la urma registrului se face un repertor alfabetic, însemnând 

în dreptul fiecărei firme paginile respective, din registru, 

“unde se afla lipite scrisorile. In timpul mai nou s'au început 

a se întrebuinţă în general: aşa numitele mape sau bibliografe, 

DANII 
- 

1). Notă. R.'este prescurtare din recu şi repondu (primit şi. * 

răspuns); iar E. din erbalten sau din cingelangt und „erledigt (primit 

sau sosit şi răspuns). 
i 

. . , 

. . ,



cari sunt formate .din nişte păreţi de carton învăliţi 
“<u pânză. In aceşti păreţi se aşază scrisorile în: şirul, în 

care ne sosesc cu ajutorul. unei maşini, care:se închide şi 

-se deschide, astfel că ori şi când putem pune sau. scoate 
-o scrisoare. Scrisorile se numerotează: La sfârşit se” uflă 
un repertor întocmai ca şi la: registrele cu mătei (cotoare). 

Scrisorile, ce se tremit,- trebue 'să se copieze înainte 

de expediare în registrul de copiat, cerut de codul de co- 
merciu, Regislrul de. copiat scrisori este format din un nu- 

măr mare de. foi (fabricate din păuuşe de poruinb) nume- 
„rotate- curent, scrisorile se' copiează cu ajutorul. unei prese 

de copiat. Acest registru are la sfârşit un  repertor, in 

care sunt însemnate toate- scrisorile cuprinse in registru, 

arătându-se firma la care S'a scris şi data respectivă a 
scrisorii. Afară de aceasta se însamnă: cu un creion roş 

pe fiecare scrisoare. (in colţul stâng) în formă 'de fracţie 
doauă file ale registrului. Numărătorul arată fila, pe care 
„se află scrisoarea antecedentă, adresată tot aceleeaş firme, 
iar numitorul arată foliul copierului, unde se află scrisoa--, 
rea următoare : : | 

„3. e. = (entecedenta la S.curenti 
răspuns la 9. curent. 

Scopul acestei însemnări. este, ca cetitorul unei seri- 
sori copiate să ştie imediat, fără ajutorul repertorului, nu- 
mărul foliului atât a scrisorii precedente cât “şi. a scrisorii 
urmâtoar e. 

In .casele - mari nu se intrebuințază repistie gata, ci 
numai file separate şi numerotate, cari mai târziu se leagă. 
-Se preferă acest mijloc din urmă, deoarece prin acesta se 
pot copiă deodată mai multe scrisori, astfel că manipularea 
-copierii şi expediţiunii întregii corespondențe cere un timp „mai scurt, o 

Conforra codului de comerciu, 
tori a păstră scrisorile. primite ŞI 
mise timp de 10 ani. 

comercianții sunt da- 

DE 
. - ă . 

copiile scrisorilor tre: 
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"Terminologia comereială. 

Am spus mai sus, că serisorile comerciale trebue.să 

se distingă prin puritate, corectitate, claritate, preciziune . 

şi scurtime. Cu toate acestea nu putem: merge . prea de- 

parte cu puritatea şi să întrebuințări numai vorbe curat 

româneşti, căci de multeori nu găsim expresiuni româneşti. 

pentru a exprimă o idee, iar de alteori ar. trebui să între- 

buinţăm o perifrază, pentru exprimarea unei noțiuni, ceea-: 

„ce ar fi contra scurtimii stilului. Se ştie din istoria comer-- 

“ciului, că comereiul, care 'la început a fost local, a devenit 

cu timpul internaţional, astfel că încetul. cu încetul s'au 

întrodus la toate popoarele cuvinte. străine dela popoarele 

mai vechi şi mai inaintate în ale comerciului. : Aceste cu-. 

vinte şi expresiuni, cari sunt generale, se numesc . termini. 

comerciali, iar. totalitatea “acestor termini formează: Terutie = + 

iologia conercialii, 

Mai toţi terminii comerciali cei mai vechi “sunt de 

origine italiană, iar cei mai. noi de origine” franceză, en- 

gleză şi germană. Prin urmare nu vom greşi contra puri 

taţii limbei; dacă vam întrebuinţă aceşti termini, cari sunt 

întăleşi de toate: popoarele culte. In cele ce urmează vom - 

arătă cei mai principali termini comerciali ). | 
. 

.. 

a. E “|-eru, pentru care “nu voim sa 

a | plătim. vamă. Abandon de 

Abandonare, cesiune vo- | bunuri. este cesiunea, “ce 0 

luntară a unui lucru. Aban- | face un comerciant, dând bu- 

donarea maritimă este actul, | nurils sale creditorilor săi 

prin care cedăm asigurato- | (creanțe).: 
rului lucrul asigurat “pentru „Abordaj (acostare), trage- | 
a obiineă valoarea asigurării. rea vapoarelor 'la țărm. ; 

In materie vamală, abundo- | . Acăpărare (munopol), spe- 
narea este cesiunea unui lu- „ culație care consistă în “ a 

1) Aotă. La întocmirea, acestei liste altabotice de termini. co- 

"mereiali: m'am folosit de corespondența germană-iranceză a d-lai 

Werner Kamps şi de cea engleză-iranceză a d- lor I.T: "Dana și E 

Coarvoisier, . iu
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cumpără cât mai multe mă- 
_ furi posibile, pentruca apoi 

" find rari să se poată vinde 
cu un- beneficiu foarte mare. 

“scrisă pe o poliţă, prin-care 
- nt obligăm aplăti acta poliţă. . 
Acceptare prin intervenţiune, 
când angajamentul de plată 
este luat de o a treia per- 

„_soană la refuzul trasului - şi 
după protestarea poliţei. 

>Acceptani, persoana care 
a acceptat o pulită. 

Accept, poliţa - acceptată, : 
Achitai, declaraţiune scrisă 

de desuptul unei poliţe, unui 
bilet, unei facturi, unui:cont, 

„“ect., prin care se adevereşte 
primirea de bari pentru plă- 

“tirea unei datorii. 
Achiziţiune, cumpărare de 

mărfuri. , 
„cord, aranjament (invo- 

- ială) fâcut cu scop dea sfârşi 

L 

o utacere în mod amical (d. 
e. la falimente). 

Acont, plată parţială - din | 
o datorie. ! ? 

“lcoperire, valoare cu caie 
se plăteşte o datorie. : 

Acreditea, deschid credit 
une! persoane. IC 

lcreditivă, scrisoar6a prin - 
care acredităm pe o persoană 
la o altă persoană, ? 
__ Acreditat, persoana căreia 
i se deschide un credit. 

Actionar, proprietarul unei 
sau mai multor acţiuni. 
Ad valorem (după valoare),. 

„se întrebuinţază cu deosebire 
în tarifele vamale (d. e..3%/0- 

  

* a 

' vamă ad valorem==39%0 vamă 
din valoarea mărfii). - 

_- Afiş, anunţ, înştiintare. 
|“ Agenda, libret de notițe. 

" Acceplațiune, declarare. | .. -- Agenţie, reprezentanţă (d. 
e.'agenlia Bâncii' generale 
române), | E 

;- Agent, reprezentantul unei 
case, a unei societăţi. . Sunt 
agenţi stabili şi agenţi-voia- 
jori, aceşti din urmă. călă- 
toresc pentru a: mijloci afa-. 

| ceri în numele caselor, pe 
cari le reprezintă. | 

„Agent de Schiinb, persoană 
care serveşte ca mijlocitor 
(intermediar) pentru negocia- 
“rea -efectelor de comerciu şi: 
a efectelor.publice. 

Agto, plusul cursului - de 
„schimb, ce se plătește peste 
valoarea nominală a mone- 

1-telor. N 
Agiotagiu, speculaţiune la 

bursă, dare constă în a-vinde 
valori sau mărfuri, pe cari 
nu le avem, însă pe cari spe- - 
râm a ni le procurâ-cu un 
“preţ, mic; “de aseminea şi 
cumpărarea de valori. sau de 
mărfuri, pe cari'sperămale  .: 
vinde apoi cu beneficiu, plă- - 
tindu-le cu produsul vânzării. 
„.. Alăturez_(anexez), adaug 
la. o scrisoare polițe, facturi, 
bordervuri, ele. ! 

Allouge, foaie de hârtie a-- 
lăturată“la o poliţă pentru 
a se continuă girurile (indo- 
samentele). :-   Ambalaj, îuvălişul unei 
mărfi, : - 
2    3 

 



  

„ “fiecare an şi care cuprinde 
“ rambursarea parţială a unui 

„gaţiune se anulează prin ie- 

“ în firma căreia nu figurează 

ată de cătră -persoane alese 

N 
e 
N 

“lege un produs sau o. martă. 

dusele speciale ale. 

înainte (avansuri, pe cari co- 

bului. 

Amortizare, plătirea suc- 
cesivă a unei. datorii: - 

Annitate, plată reiînoită in 

capita] . împrumutat. precum 
şi plata intereselor. 

Anhcipatie, plată . facuta 

merciantul le face corespon- 
denţilor, cari. îi-tremit măr- 
furi în comision). 
"Anulare, nimicire. O obli-: 

şire la sorţi în urma unei 
trageri, iar o moliță prin a- 
chitare. 

Anonim, fără nume (s0- 
cietate anonimă = societate, 

numele nici unei persoane; 
firma în astfel de societăţi 
pe acţiuni poartă numele în- 
treprinderii). 

Arbilra], judecată pronun- | 
  

„de eei interesaţi pentru a-a- 
“plană o. neînțâlegere; ope- 
rațiune de calcul, - prin care 
se află calea - cea mai bună 
pentru a'trage sau a remile 
asupra pieţelor străine, "ba: 
zându-ne pe cursul schim- 

Armator, proprietar de va- 
„poare, care înzăslrează o co- | 
rabie cu tot ce trebue. * 

” Arlicol, expresiunea intre- 
buințată foarte mult în' co- 
merciu şi prin care se înţă- 

Prin articole se înțăleg pro-   
  

     

    

BIBLIOTECA 
CENTRALĂ, 
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raş: (articole de. Rouen, de - 
Ang oulâme, de Annonay), to-. 
ialitatea obiectelor aparţină- . 
toare unei. anumite clase de. 
măriuri (articole de lux, ar- - 
ticele de fantazie, etc.) sau 
destinate pentru un ânumit. 
scop (articule de vânătoare, - 
de călătorie, etc.) . 
"Aval (garanţie), angaja- 

ment scris, pe care oa treia 
persoană îl ia faţă de purtă-“ 
torul unei: polițe “de a achită. 
suma în caz de. trebuintă.. 
Avalul se scrie pe act se-. 
parat sau de. multeori chiar | 
pe polițe in modul următor: 
„Bun pentru aval“, după 
care. urmează semnatura. 

Avarie, perdere la o marfă. 
cu deosebire în timpul trans- 
portului pe mare. - .» 

Avere (bun) sau credit, par- 
tea contului (cont creditor), 

unde se înscriu sumele . sau 
valorile” primite dela per- 
soana, “pentru care acest cont 
s'a deschis. 

Aviz, vaştiinţare (aviz de 
sosirea unei. mârfi, aviz des- 

pre tragerea unei polițe, aviz 
despre creditare). - 

A vista, la vedere. (poliţă 

trasă a vista, a carei sca- 

denţă este la prezentare.) 

d - ” B . E 

Balot, pachet mare. 
Balausare, operaţiune prin 

care se.soldează toate con- 

turile deschise în cartea mare - ! 

entru a cunoaşte situaţia
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- unui. comerciant în . un 
ment: dat. A . 

Balanta comerciului, re- 

n10- 

“ zultatul comparativ al impor- - 
taţiunilor şi al exportaţiunilor -! .. 
unei țări. 

Bancă, stabiliment de cre:. 
-dit, ale cărei operațiuni prin-: 

- cipale constau în a primi: ca- 
pitaluri, a -le pâsiră, a. face, 
plăţi, a da cu imprumut suu 
a împrumută . capitaluri. Se. 
deosebesc bănci publice, ad-: 
-ministrate de stat, şi bănci 
particulare întemeiate şi ad-. 
ministrate de particulari. . - 
.:Bancrută,. faliment  trau- 
dulos. . 

Bilanţ, un extras din in- 
- Yentar. a 

-* Bilet, efect de comerciu. 
Bilet la domiciliu, bilet la 

ordin ;in care -semnatarul a- 
rată ca loc de plată un alt. 
domiciliu decât al său. 

- Bilet la purtător, etect de 
comerciu  plătibil. la ' orice 
persoană, care îl are în mo- 
mentul scadenței. a 

Bilet. de bancă, bilet plă- 
tibi! la vedere și la purtător. 

Birou (coatoar), cancelaria 
unei case sau a unei fabrici. 

Bon, obliuaţiune de stat, 
„cec, mandat. ! 

Bord, marginea unui va- 
"POT, lărmul unui port. 

. Bordereau (memorandum), 
notă explicativă de diferitele 
specii, din cari se compune 

"0 sumă. 
Bordereau de casă, notă de plata...   

_* Bordereau de scoul; notă 
amănunţită de polițe -şi de 
valori prezentate spre scon- 
tare. '. : | a 

Brut. Pond brut “este gre- 
utatea mărfii cu- ambalaj cu 
tot, iar pond net este numai 
greutatea mărfii. - - 
-- Bursă, locul 'unde se a- 
dună comercianții pentru a 
cumpără şi a vinde mărfuri, 
banctkerii pentru a cumpără 
şi: vinde efecte, îinchirietorii 
de corăbii şi asigurătorii. . * 

Buletin de bursă (cotă), 
notă de cursul mărfurilor sau 

-al efectelor la bursă. 

c. 

-.* Cablu, telegraf sabmaria. 
Cabotaj, - navigaţiune pe 

marginea fluviilor şi a mărilor. 
_Calo (manco), lipsă con- 

Statată la o marfa. 
Casa (fitma), casă de co- 

“mereiu,-casă de depuneri şi. 
"consemnaţiuni,casă de scont,. 
casă de econamie. a 

Cassa, cassă de bani. 
Cambie, poliţă. E 

„ “Cambist, cel ce:speculează 
asupra cursurilor schimbu.! 
rilor. | COE 

-. Camtionaj, piată pentru 
„căralul-. mărfurilor cu cami- 
onul,. _ 
- Cauţiune, garanţie. 

Căpitan, comandantul u- 
nui vas de comerciu. - 
- “Capital; averea unui co- 
merciant, . Da 

Caravană. asociație de. 

 



  

comercianţi pentru | „a trece 
prin un deşert. 7 

„Cec, mandat (dispoziţiune) 
Ja vedere; la” ordin sau -la 
purtător, pe. care „un. -parti- 

face asupra unui. cular. îl 
bancher, la care a depus 
fonduri (valori). - 
„Cesiune (transferare), act 

prin care o persoâuă (ceden- 
tul) transferă altuia, (cesio- 
nar) dreptul, 'ce-i aparţine. 

Certificat de oragine, de: 
claraţie prin care se' recu- 
noaşte, că o marfă este fa- 
Dricat naţional. Această de- 
claralie este vizată de aulo- 
ritațile competente. . 
Client, mușteriu. 

'Colet, nume prin care se 
arată toate baloturile, pa- 
'ehetele de. mărfuri, ce. se 

_ transboartă, 
Colectiv, împreună  (pro- 

cură culeclivă, socielate co- 
-leetivă).. 

Comaidă, ordin (ae a ni 
se trimite o marfă). | 

Conanditar, asociatul u- 
mei societăţi în cumandită,; 
care dă un. capital, însă nu 
ia parte la conducerea afa- 

- cerilor. i 3) 
Conianditat, asociatul u- 

nei societăți în - comandilă, 
care garantează în -mod: so- 
lidar si ia. parte la couduce- 
rea afacerilor ; numele ' său 
figurează în firină, pe când 
al -comanditarului. se „înţă- 
lege în „et Comp“. 

Cosritent, cel ce dă ordin | 

(comision) ; 

  
Dumerar; 

  

a 1. 

de cumpârare,, de vânzare, 
de fabricare, ete. | SI 

__ Comision, ordin. de cum- 
părare, de” vânzare, ete.; 
proviziunea, ce o primeşte 
cel ce e însărcioat.cu o «- 

facere peniru. contul. altuia 
listă . de, articolii 

sau. de mărturile cerute (spe- 
cificaţiune).. 

- Comisionar, comerciantul 
care lucrează în numele său 
propriu dar din - ordinul şi 
pentru : socoteala altei: per” 
soane.: . - 
 Compromis, invoială. 

' Concordat, iavoială pe care 
-un. comerciant o încheie în 

cazuri de faliment: cu eredi- 

torii săi, pentruca să-şi poa- 

tă coatinuă afacerile. N 

Contabilitate, -arta de a 

stabili conturile ; totalul con- 

turilor unei case. de. comer” . 

ciu. i 
“Contabil, cel « ce stabilește 

conturile. : 
“Contaut, plată imediată in 

a vinde conlant 

(a vinde în  sehimbul u- 

pei plăţi , imediate sau pe 

termin Scurt, fizat pria u- 

zanțe). 
Cont, socoteală, partidă,. - 

Cont curent, credit deschis 

“unui comerciant de cătră un 

banchier pentra toate aface- 

rile-curente ; cont, unde sunt 

enumerate! 'sumele primite 

de cineva şi cele ce trebue 

să le plătească. 

“Cont de întoarcere, cont -



ce însoţeşte o poliţă nepla- 
lită Ja scadenţă. 

- Count simulat (conto 'finto. 
pro forma), notă: destinată a 
tace : cunoscute .-cheltuelile, 
ce ar oeazionă vânzarea sau 
cumpărarea unei mărfi. 

Cont de vânzare, taclura, 
“care arată amănuntete măr- 

fii vândute pentru socoteala 
unui corespondent. 

Conesament, un document 
dat de căpitanul unui vapor 
de mârturi, prin care se o- 
bligă a transportă mărfurile, 
ce le-a primit. 

Consemnajiune, .. trimitere 
de mărfuri pentru a fi. Vân- 
dute in comisiune. .. 

Consemnant, cel ce trimite 
mărfuri. pentru a. fi -vândute 
în comisiune... 

"Conuseninatar,. 
rul, căruia i. se trimile o 
marfă pentru a o vinde în 
contul nostru. 

Contoar, (factori), stabi- 
liment comercial al unei naţi- 
uni în străinătate. Englezii, 
E rancezii, Olandezii, etc., .au 
contoare pe coastele Africei, 
a Chinei şi în alte locuri. 

Concurenţă, rivalitate, (lup- 
ta de! întrecere) în coinerciu 
şi în industrie. |. 

Contract sau poliţă de a- 
sigurare, convențiune scrisă, 
care. arată .condiţiunile de a- 
sigurare şi drepturile asigu-- 
rat ului. 

Coitrafacei e, 

nufacturat,'a unui registru, 

"comisiona- 

| | imitaţiune' 
nepermisă a unuiarticol ma-.   

a unsi monezi, a unui bre- 
vet de invenţiune. 
* Corespondent, comereiaot, 
“cu care sunilem in relațiuni 
de afaceri (client, muşteriu). 
- Cotez, notez preţurile sau 
cursurile. - 

Cotă, buletin ce “arata. va- 
riaţiunile preturilor şi ale 
„cursurilor (notiţă de curs). 

Coulage (lecage), prelin- 
gerea lichidelor în . timpul 
transportului sau statului in 
magazie. . | 

Cugon, subdiviziune a u- 
nui titlu de rentă. 
-Curtier,. samsar (sensal), 

misit (mijlocitâr, 
diar pentru încheierea unei 
afaceri). 
Curiaj, proviziunea (plata) ” 

dată curtierului pentru ser- 
viciile sale. 

Creditor, cel ce dă măr- 
furi şi baoi debitorului. 

. Creditez, descare ; pe cineva 
în cont. 

"Criză, stagnaţiune in co- 
merciu şi industrie. 

ps 

în cont. 

„-Debitor, datornic. 
Debursez, rebonific cheltu- 

elile, ce le- -am avut. cu în- 
cărcarea unei. mâărfi. 

Debuşeu, loc de desfacere 

"* Debitez, încarce. e cineva N 

pentru marțuri: 
Deloredere, .o proviziune, 

ce se â- coosemnataraului, 
pentru garanția, ce o dă, că 

interme- . 

 



amănuntul 

debitorul va „plăti costul 
mărfii la scadenţă. - .. 

- Deficit, perdere, | 
: Diferent, neințălegere, 
 Depeşă, telearamă. - 
„Depozit (de marfă), marfă 
sau efecte depuse ca gaj 
pentru împrumut. ii 
_Deponeut, depunător. 
„Depozitar, . persoana, la 

cure s'a depus o marfă sau 
efecte în depozit. | 

Destinatar, persoana, că- 
"reia i se tuimele ceva. 

comertiant cu !'- Detailist, 
(contrarul .. este 

engrosistul=toptangiul, co: 
merciantul cu rădicata). 

Detentor, proprietar, deţi- 
| nător (deţinătorul unui efect). 

Devize, trate - (poliţe) asu- 
pra străinătății, . 

. Deschis, credit deschis (cre- 
git blanca sau bianco). 

Delegaliune, un tel de man- . 
“ dat de bancă, prin care învi- 
tăm pe corespondent să ţină 
la dispoziţiunea unei per-. 
soane o sumă de bani. 
_Dividend, venitul ce se dă 
acţionarilor unei societăţi pe 
acţiuni. 

Discret, secret, prevăzător.' 
„ Dispun, trag poliţe, cecuri 

ele. asupra cuiva în baza 
sumei, ce o am (de care dis- 
pun) la acea persoană. 

Doc, intrepozit . (magazin 
general pentru depunerea 

“ mărturilor) în porluri. 
Domiciliat,.. persoana . la 

- care domiciliem o poliţă pen- 
tru a fi plătită. 

  
|... Falânent, 

| 

„ Duplicat, un al. doilea e- - 
xemplar al unui document 
comercial . (duplicat :de pv- 
liță, duplicat de scrisoar 
de trăsară, etc.). o 

E _ Aaa 7 

Efecte, polite, bonuri, ac-. 
țiuni, obligaţiuni de ale. sta: 
tului. -. | 

Efectiv, furnisare momen- 
tahă de mărturi, plată în 
moneta arătată în poliţă. - 

Emitent, lrăgătorul unei 
polițe.. 

Eşantilon, . 
de mărfuri. 2. 
- Expeditor, comerciant. care” 
se. ocupă cu primirea şi tre- 
miterea mărfurilor în „contul 
comitenţilor. săi. . | - 

„__ Expertisă, constatare fă- 
cută de experţi (persoane “ 

precepătoare) cu. scop de a. 

-aplană o neințălegere dintre 
„doi comercianți. :. = : 

Exporlalor, - comerciant, 

care se ocupă.cu .tremiterea 

-de mărfuri în. străinătate. 
e 

mustră, . probă 

E F 

Facsimil, imitație întoc- 
mai a semnaturei unei per- 
soane. i 

„ Factură, notă de. mărfu- 

rile vândute unui comerciant 

(mărfurile facturate=mărfu-: 

rile tremise). ..: 
încetarea . plă-,       ților. 

de cătră un alt comerciant
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Form, stabil (preţurile sunt 
ferme=nu sunt variaţiuni în 

preturi). 
'Filială (sucursala), o casă 

de comerciu, care alârnă de 
o altă casă principală. 

Firmă, numele unei case: 
„de comereiv, 

- Mereiu. | 
Eraht, cheltuelile de trans- 

port ale unei mărfi, scrisoa- 
rea de  lransport (Fracht- 
rieț). : 
Franco, transportul plătit ; 

franco gara laşi (transportul 
plătit până în gara: laşi) ; 
franco bord Galati (tra, spor- 

casă de co- 

„tul mărfii plătit până la cheiul. 
portului Galaţi). 

Furnizare  (liferare), pre- 
dare de mărfuri. 

„ Fusiune, contopirea a doa- 
uă case de comerciu. 

6 
- Gaj, amanet (zălog). 

araui, chizes, a sta bun 
pentru cineva...” 

Geraut  (prepozit; : dispo- 
nent), condurătorul. unei a: faceri în locul sefului. 
lt rare, indosărea unei po- 
ile, 

rr 
Hârtii de valoare, acțiuni, obligatiuni, polițe, etc. 

. cp 

Îndosament (gir), transmi- tereu dreptului 'de proprie: : 

- Lombard,   

x 

tate a unei polițe prin o notă 
făcută în dosul aceleia. 

Indosani  (girant), cel ce 
“îndosază o poliţă. - 

Indosatar (girat), persoana 
în ordinul căreia se indo- 
sază poliţa. 

Iusolvabil, un comerciant, 
„care nu-şi poate plăti dato- 
riile. : 

huermediar, mijlocitor. 
“Inlervenient, cel ce inter-. 

vine pentru acceptarea sau 
plătirea unei polițe. . 

Inventar (catagrafie), în- 
semnarea amănunţită a ac- 
tivelor şi pasivelor (a. averii 
şi a datoriei) unei case. . 

L., 

Zest (balast), . greutate ce 
se pune pe fundul vapoare» - 
lor (năsip, cărbuni, petri), ca 
să -le ţină în echilibru. 

- Lichidare, desființarea u- 
nei case: de comereiu. * 

Lichidâtor; persoana în- 
sărcinată cu desfacerea co- 
merciului.: : ... i 

Limiles, 
limitat), 

| împrumut: pe a- 
manet (gaj). . 

- Lucrativ. (avantajos), ceea- ce-aduce folos, : . 

AL 

Magatinaj, taxa ce se plă- teşte pentru: imagazinarea şi păstrarea mărfurilor. - Mandant, persoana, care dă un mandat. : . 

mărginesc (pret 

N 

 



-- Mandatar, - persoana în- 

- puternicilă. - - . 

_ Mandat, inputernicire, or- 

: din de “plată . (mandat de 

bancă, inandat poştal). 

“ Memoranduin, un: tormu- 

Jar. pentru 'mici comande. 

__ Mercuriale, liste de preturi. 
“ Mediațiune,' mijlocire: 

-.:- Meaiator, mijlocitor. 
Medio, mijlocul lunii. . 
Modicitate, preţ ' pottivit 

“ (eftin). E 
Manifest de inrărcare este, 

“o declarare despre marfă, ce 
se află încărcată în un vapor: 

Morator, termin (amânare), | 

pentru amânarea plăţilor în 
«uzuri de falimente. 

N 

Negociabil, ce: se poate 
vinde. E . 

Navlu, chiria pentru trans- 
portul mărfii pe apă (în Ma- 
rea .mediferană se. numeşte 

nolo). - . d 

„+ Aeto (curat), greutatea netă 

a mărfii fără ambalaj, câşti- 

gul net, prețul net. Di 

_ Nolegio (Charte-partie), con- 

tractul de închiriere a unei 

corăbii sau a unei părţi de 

“eorabie pentru o deslinaţiune 

anumită şi pentru un timp 

“determinat.: : ._ 
Notă, însemnare, cont- 

 Numerar, bani. 

0. 

'Obligatiune, înscris de da- 

torie, indatorire. * -*. : - 

    

  

- 

Odligo, garanţie. Si 
. Ofertă, propunere de'ser: - 
vicii-sau de mărfuri dinpar- 

lea' unei firme unei 

firme. n 

-- Operatiune, “afacere  «o- 
1 mereială. N 

Optez, aleg. - 

alte. 

Onoranl; cel ce acceptează- 

sau cel ce' plâteşte o poliţă ! 

"| în onoarea altuia “(numit o- 

norat). ă 
„Ordin, comandă, însărci- 

nare (trag o . poliţă asupra. 

lui A. în ordinul 'lui B); bi- 

let la ordin. i 

PP. 

Parlidă de marfă (0 anu- 

“mită. purte. însemnată de 

marfă) ;. partidă 'mai are în- 

| țăleșul de cont, ce se află în 

un registru. Ie 

Pari (valoare egală): al 

pari (când valoarea nominală 

a unui efect sau “a unei (n0- 

nete este egală cu valoarea 

cursului) ; sub pari. (cand va- 

Joarea cursului este mai mică 

decât ' valoarea hominală) ;- 

peste pari (când valoarea de: 

curs este mai mare decât va- 

loarea nominală). . 
- Pasiv, datoriile “unui, co- 
merciant. se i 

Per,. pentru (când e vorbă: 

„de seadenţa unei poliţe). 

+ Polită, efect de comerciu. 

"Poliță de asigurare, COn- 

tract de asigurare.: 

Plasez, depun (am plasat 

lao casă de bancă o sumă 

Jr 

e
.



de. bani), vâna (am plasat 
“mărfurile tremise în consem- 
natiune). -. DI 

Portofoliu, toate poliţele 
de încasat ale unui comer- 
ciant şi cari se păstrează în 

„_wn porlotoliu pe pele. 

-gubă. . a 
„ „Purtător, proprietarul unei 

poliţe sau al unui efect. : 
Pret. curent, listă amănun- 

ţită de. preţurile mărfurilor. 
Pretenziune, ceeace are 

de incasat un comerciant, 
creanţe, .. - 

Primă vista, la vedere (po-. 
liţe a căror seadenţă este la 
vedere). . . N „ 

Primă, plata la. asigurări, 
primă de export. IDR 

Prima (premiu), parte de 
câştig. ” 

Prima. (intaia), poliţa”pri- mă,spre deosebire de a doaua 
(secunda) şi. a treia (lerţa). 

To şi. contra, reciproc (când este vorba de procent în afaceri de conturi curente). 
rocură;, împuternicire. 

Procurator (procurist), per. soana imputernicită in scris, ca să ne reprezinte, . .. Prompt, indată, la moment. Protest, actul. ce se face de 'portăcel, când nu se .ac- 'ceptează sau. când nu se plă- teşte o poliţă. a 
Proviziune, retribuţiunea ce se dă. agenţilor, comisiona- rilor, expeditorilor şi ban- „ hierilor pentru. vânzările, cumpărările sau pentru alte 

pe 

-_. abat, reducere de 

Prejudiț, răspundere, pa-' 

“pe - calea 

  

operaţiuni comerciale făcute - 
in contul unui comitet. 

R. 

pet, ce se face la mărfuri. . 
Raport de târg, intorma- . 

țiuni despre preţurile măr- 
furilor din deosebite piețe. | 

feescontare, a doaua scon- 
tare a uuor poliţe cu un pro= 
cent mai mici | .. 

Refacție, sinonim cu raba- 
tul, când e vorba de greutatea - - . 7 sau ţara mărfurilor; reducere 
“la transportul mărfurilor. 

Referente, firme la'cari ne 
raportăm, când e vorba să 
se--dea -informaţiuni despre 
noi. . | 

„ Relafiaini, 
faceri. i 

Regres, intoarcere, cont de 

legături de a- | 

întoarcere. (proprietarul unei “polițe protestate peniru ne: 
„plată are dreptul să încaseze Suma poliţei dela anteriorii săi - 

regresului (a in.- 
toarcerii). ' -. 
„Remitent, cel ce are in mână: poliţa şi o poate incasa în folosul său: a 
Remi, tremil (bani sau hârtii de valoare, poliţe gi- | „rate). . 
Reimisă, poliţă ce se tre-" mile drept plata... . -. - Returnez, inapoiez.- 
Rută, drum. , 

„S . 
Samsar. (sensal, . curtier), | misit, mijlocitor de măriuri, 
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Soldar, garantie solidară 
ia societăţile colective. 

Scadență, timpul de plată | 
Ja o poliţă. 

Scont, vânzarea polițelor 
neajunse la scadenţă.. Cum- 
părătorul scade din suma po- 

. diței rocentele cuvenite până 
-la ziua scadenţei, 

_ Scont de cassă, scăzământ 
din. pretui mărfurilor, ce se 

_“face celor ce cumpără măr- 
turi cu bani. gata, 

Seusal, Curtier, mijloci'or 
de schimb, samsar. - 

Seusarie, proviziunea - ce 
„să dă sensalului. 

Sindical (consortiu), aso- 
ciațiune în parlicipaţie pen- 
irv o operaţiune determinată. 
„Sindic, președintele unui 

sindicat, sindicatul bursei, 
judecător sindic (în cazuri de 
falimente).' 

Societate (asociatie), o pu 
nire de doauă sau mai multe 
persoane cu scop dea între-' 
prinde vu afacere (societate 
anoimă, societate .în' co- 
mandită, societate -in nume 
colectiv, societate coopera- 
tivă), 

Sold, diferența dintre cre- 
dit şi debit pentr'un timp 
anumit în o afacere oare- 
care (in afaceri de cont cu- 
rent putem aveă ” sold cre: 
ditor sau' sold debitor). 

Sobabil,. bun de plată. 
Souche, cotor, matcă (la 

chitanțe, la cecuri). . 
“ Stoc, rezervă (stocul bancii, 
stoc de. mărfuri). 

ționale fixate în” 
„cu alte state prin tractate de 

“asțiunilor,   

m 

Talon, aviz alăturat la cu- 
poanele unui efect, in baza 
căruia se.dă o noauă - coală 
de cupoane. . . 

Tara (dara), greutatea am- 
balajului. -: 
Zarif, taxe pentrv. expe- 

diarea mărfurilor cu calea 
ferată sau cu vapoarele. Sta- . 
-tele stabilesc tarife de traans- 
port scăzute. pentru a favo- 
riză exportul în alte ţări. 

Tarif vamal general este . 
„acela, ce serveşte de funda- 

ment regimului vamal al u- 

nei ţări. “Acest tarif.poate fi . 

modificat prin tarife conven- 
înţălegere - 

comerciu. 
Tendinţă, mişcarea în spre 

suirea sau scăderea preţuri- a 
lor (cursurilor). 
Titu, cantitătea de metal 

fin conținută în o monetă (d, 
e. 900/1000==900 de părti de 
aur sau argint curat şi 100 
de aramă); nume generic ce . 

se 'da obligaţiunilor de “stat, 
rentelor, bonurilor de tezaur, . 

diferitelor intre- 
prinderi industriale, elc.: | 

Trafic, comerciu; vâozare 

de mărfuri. 
Trăgălor, cel ce trage sau 

emite o poliţă asupra altei 

persoane numită tras. 
Transacţiune, atacere. 

Tranzit, transportul măr-. 
furilor nevamuite prin o tară ' 

(care nu: este nici „cea de o-



, 

- 

rigine nici cea de destinulie) | 
cu scop dea' ajunge în alta,. 
pentru care sunt destinate. 

" Transbordare, descărcarea 
mărfurilor dintr'un tren în 
altul, : din tren în vapor și 

" viceversa ; de .usvmenea şi 
trecerea persoanelor. E 

__ Zras, persoana asupra-că-: 
reia s'a tras: polița şi care 

“ este obligată a acceptă şia 
plăti suma arătată în poliţă. 

Trată, poliţa trasă de o 
altă persoană asupra noastră. 

x 

Uttimno, stârșitul lumei. | 
Uzante, felurite obiceiuri 

comerciale. Diferite pieţe şi 
deosebite ţări au uzanțe fe- 4 

lurile în privinţa vânzării, - 
cumpărării, 
plată, ste. e 

Us, obiceiu. (uzul este o 
„„ Egadentă la 30 de zile), - : 

Ț - 

-terminelor -de 

Valoare, . bani. (valoarea. 
contant==valoarea mărfii pla- 
„tită în bani numerar; valoa- 
rea pe termin==valoarea măr- fii plătită la un termin fixat, 
dar nu la predare; valoarea la 
1 April==de plată la 1 April; 

“| doi” comercianţi pun 

_ To... E — 26 — | Ă . . 

valoarea. în .cont = costul - 
mărfii în socoteală), valoare - 
reală (la monede de aur, de 
“argint şi de aramă), 'valoare 
fictivă (la bani de hârtie), va- 
loare nominală, rea!a sau de 
curs (la efecte).. 
Vărsare,plătirea uneisume - 
Via, calea, pe unde se tre- 

mite o marfă(d. e. via Bur- 
dujeni=—marfa să se. tremită 
prin Burdujeni). | 

: Varant, un document la 
ordin eliberat de admianis- 
traţia docurilor, prin care se 
consiută, că s'a depus in do- 
curi o anumită cantitate de 
mărfuri. Pe baza acestui do- 
cument se pot împrumută 
bani dela bânci. Acest do- 
cument se poate lransmite 
prin gir ca şi conesamevtul. 

Piriment, socoteala intre 
credi- 

tare şi debitare in cont. cu- 
rent, când amândoi au cont 
la aceeaş bancă. - E 

Voiajor, funcţionar comer- 
cial, care călătoreşte în in- 
teresul casei, pe care o re- | 
preziată. 

Vrac, a vărsa în grămadă . 
în un vagon sau în fundul u- 

„NUI. Vapor cereale... 

“Termenii comerciali preseurtaţi. 

a=aroba (măsurăspaniolă) 
„ G=cu,.pentru (d. e. 3 kge. a lei 9=—=3 kgr., kgr. cu 2 lei) „__4. €..(anni curentis, anno! 
corrente)==anul curent. -   as], a/=asupra 

adr.adresa 
a. d. îr.==a. lunei.. trecute | a. v.—anul viitor. - 
a. Iir.—anul trecut. 

„A =argint, bani (in bule- Linele franceze de curs) 

 



Anhk.—Anker . (măsură d 
fMuidilate). :-.. . : 

apt., appt.—appoint (alătu- 
rate, anexe ; se întrebuinţază 
când este vorba de .poliţe sau 

“de: electe).. ee 
alu.=a visla==la vedere, | 

după vedere. 
QU.—aVans. | - i 

ap. —avoir du poids (mă- 
sură engleză de greutate).. 

"av. 3. ord. Bart. =avurie 
_mare, ordinară (obicinuită 
“sau mică), particulară. 

B. Ri 

"- B.==Bills (în buletinele en- 
„gleze de curs), BE (Brief în 

buletinele germane de curs). 
Bio, Bito=brutto, 
Blt.—balot. 

'. B. L=Bill oflading—seri- 
soare de lransport. 

„_ Bco=—Banco-Marcă (marcă 
de a bâncii din Hamburg). 

Cc. 

Că, ept.==căpitan (de va- 

por)... . e 

Cle=—centum, sută (d. e. 
5lc=500). 

ca=ca =circa (cam, apro-. 

ximativ). . | 

cmc=centimetri cubici. 

c., c.==eontra. - 
0. Cu, cent.=—centimes (în 

Franța), bani. . 

a Ce Cup cls, 5, ct cent (în 

Belgia, Olanda şi America 

nordică). a 

Co, Cie.., Comp.==companie 

(compania). . aa 

"| 95et.). 

brut. 

909 E Ra a 

" Cess. năe==cesionaris '-no- 

"Cn. Clm==ecentimetri. 
com.=comisionar. | 

"""conu.2=tondossâment, 
cfn.=econfor. 

- cif.(cost,insurauce, freight) 
==costul, asigurarea şi trans-. 

"portul (însămnă că în preţul 
mărfii se cuprinde asigurarea 

_şi transportul până la locul de 
destinaţie), caf. prese. franc. ” 

cr==ecreditor. . . .- 

court.ctge=courtage(curtaj) 
crt, cl=—curent (d. e. la 

cpt., compt., cont==contant, . 

contra bani gata (în nume- 

rar), per cassa. - „ 

> Ca CL CE, Ct==econto cor .. 

rente (cont curent). ” 

Clo., C.=conto (cont)   conlo. ă !-==conto rmeta 

(cont comun şi în parte e- 

gală cu un al doilea). 
conto'. ă' !s==conto - terzo 

“(eont în participare cualţi 2) - 

Col 02. „Cola Cele Ch 

=conto mio, suo, nostro, vos-. - 

tro, loro (contul meu, 'sâv; 
nostru. vostru, lor). 
„ Ctr. sau O==centenar (100 

de funzi=—50.kgr.). _- 

Czu1,, Cgt—Hundredweigt 

(centenar englez). 
„ cmg=ecentimetru cvadrat, 

- ng=metru .evadraţ. 
“ nunq=milimetru cvadrat. 

DI 

D. Dbt==debit. :   D.—demande (în buletine- 

-le franceze de curs)==cerere. 

mine (in numele cedentului). Ia



da 

D. 300... 
 Db==decalitru. -. 
"Dr. D=—drachmă (monedă 
grecească). Na 

d.=—penny sau pence (no: 
nedă engleză). . , 
„d. d=de dato (din ziua 

“de când s'a făcut culare act).: 
do_==dato. 
„Dec.==decorţ (scadere pen- 

“tru cantitatea. sau calitatea |. 
-de mariă, ce lipseşte). - 

de „dlo=dito „sau delto 
(de aseminea). . a 
- dr.=debitor.. | 

div.=diverse  _:: 
Doil.-=—(Piastru)=—dollar. 

„ Duc. 4k==ducat (monedă a- 
ustriacă). 

Da==duzină. 

E. 

effi==etectiv (real d. e: pla. |. 
tesc 2000 de lei efectivia aur, 
iar nu valoarea lor in argint). 

excl.—exclusiv, » 
extra f.=—extra fim. 

P=fin. 
G (des A. .0.=florini' olandezi. 
A. a=—horini. austriaci. 
fe in=fia. mijiociu. 
J. ord.=fin ordinar (aceas- 

ta insamnă o 'alegere fină a 
„unei sorte obicinuite).: 

| Job.=franeo bord (free on |. „bord)=vâna o marfă franco |: bord, adecă cheltuelile sunt 
plătite 

fin; fin (deosebit de fin), |   până ce vaporul a- 

junge ia portul de destinaţie. 
” f fol,, A.=tolio (foaie, 

filă din un registru). . 
 Jrofro.. Jco=tranco (trans. 
portul. plătit). -: : 

Fr. Fes. Fs., Frs=iranc,; 
- feanci; * 

a. 

g.grâm. SI 
Gr.==Gros (==12 duzini= 

| 144 de bucăţi). _ | 
G.=—Geld . (bani; în bule- . 

tinele germane de curs nu- 
'merii, ce se afiă în despăr- 
țitura însemnată cu G sau 
Geld, însamnă, că vo poliţă 

"anumită se caută, ca se fie 
cumpărtă cu acest preţ); iar 

|:8.= B/.= Brief . (senisoare,. | 
hârtie ; în buletinele germane 
de curs numerii ce se afla 
în despărţitura insemnală cu 
B.- sau. Brief însamnă, că o 

„anumită polită --este. oferită: 
cu acest preţ). 

E: 

ha==hectar. | 
hi=hectolitru. 

, IL 

| înci=inelusiv. 

B. 

A Kgr.=—kilogram. 
Am.==kilometru. 

LX N 

_ L==liză sau lire (moneta italiană). 

 



    

E—libră, pfund sterling. ș 

L. S.=loco sigili (in - locul 

_ sigiluiui). 

M.=marcă “(monedă ger-: 
mană). . a 

M=milă. 
1. =—mMeu, ” - 

sn. =—metru. .. - a 

M.= 1000. 
and. nde = mandataris 

 nomine (in numele. imputer- 

„nicitului). - - ie: 

.„jin=0 mie (d. e. Sia= 
$000).. a 

med.—medio (la ' mijlocul 

lunei, adecâ-la 15 ale lunei). 
il =milion. 

o Milr=l, *, 4, Milreis= 
1000 Râis (bani portughezi 

şi brazilieni). a 
-- suu.==milimetru, 

1n..f. îi fr. manu propria 

(cu. mâna 'proprie, când e 

vorba de iscălitura cuiva). 

N 

- N, B.=nota bene (obser-: 
vă bine, adecă), 

N, N. nomen nominan: 

: dum (numele ce trebue spus) 

Sau nomen nescio (nu cunosc 

numele). Ă ia 

No, No ==49-—numero 
| | (după număr). 

Wes, Nros=numeros. ! - . 
*-- Nap. dor=Napoleon d'or 

(monedă de aur, ce valorează. 
90 de franci)...  . * 

ton.=—notat.. 

9 

“Alo, Nio=netto., 
- Wto'prov.==Netto proveni 

(câştigul curat). - 

„0: 

- -O—offert  '.-(în ' buletinele 
franceze 'de curs). O 

_ Or=ordin (la trate ; o/ N. 

N., adecă să se plâtzască a- 

celuia, pe care îl va însăc-". 

cină N. N. cu încasarea; cu 

alte cuvinte se arată remi- 

tentul). a 

“ ord.==ordinar (comun). . 

oz.==uncie  (6unce==greu- 

tate engleză). 
-   

„| fr. ro pr. 

PP. 

pBapr.a- pro an0 (auual). 

Pe, Pn=]e-, Ie=Prima 

(polița întâia, adecă “întâiul 

exemplar al unei polițe trase . - 

în mai. multe exemplare). 

Pi Qaal.=—intâia calitate. 

“i pag. p.—pagina. 

0jo pic, p.e.=—procent, (pen- 

tru sută. a 

00 p.ini==pro mille (pen- 

tru mie). : - e 

Pf=9=—Plenig (ban ger- 

man). E 

Pfd==Ptund. 

 P.M.==post meridiem (du- 

pă amaazi). - PE 

70, p-==passato (lina tre- 

cută). 2. Ă 

“Pol=poliţă (contract de . 

asigurare), , 

Pb ba bus B- be Pb bb 
"pă, dr. Proc. = 

per procură (când se dă drep- 
 



tul unui comis. să . semneze 
în numele şefului în baza u- 
bei imputerniciri scrise, inre- 
gistrată la tribunal şi adusă 
la cunoştinţa corespondenţi- 
lor prin circulare. :- : 

»» P. P==praemissis praemit: 
teadis==iînlăturând titlul (se 
intrebuinţază în circulărele 
Sermune şi câteodată . şi în 
cele româneşti în adrese în. 
loc .de -„Domnule“). . 

Pr. =%=per sau pro (prin, 
pentru). -. - 7 

Pr. adr.=pe adresa. 
„Pr. cont. ; pr. compl.=per | 
comptant sau conlant (con- 
tra plăţii în numerar). , 

Pr. couv.=per couvert--(in 
copertă). a „i Zr. ch==preţ curent. 

Pr.==premin (câştia), preţ. 
Po, pi-==punto (cores- 

„. punzător). MR 
„. Lrov=provizitne. 

P. S.=post scriptum (dacă 
"Sa uitat să se scrie ceva în scrisoare sau dacă după sfâr- 

şirea. scrisorii primim o te- legramă. sau altă scrisoare, atunci dacă trebue să mai Scriem încă ceva, aceasta o - facem la urmă, punând lite- “rile P. S.. - | E „-P. T=pleno titulo=ln loc „de titlu complect. (în circu-. lare în loc de » Domnule“), 

- 

Q. 

Qu.=Quintal (greutate franceză). * 

80 

| dere din preţ in j 
„cumpărătorului mărfii). . 

  
  

RR. 

R.=—regu, repondu (primit 
răspuns). - 

Rab. Rt —Rabat (0 scă- 
favorul 

RR, Rime ,Rim., Re :, Rm. 
=—rimesse sau remesse=re- 
misă :(acoperire în polite, 
bani sâu în alt:moda unei 

|] datorii; remisă se mai nu- 
meşte şi o poliţă, ce ne-a 
venit-în mână prin îndosare: 
sau gir). aa 

resp.—respective.: 
Rbl.=Rublă (monedă ru- 

sască). . a | 

K - 

SsSu==shilling==siliag (mo- 
nedă engleză, ce ' valorează 
cam. î leu 25 bani). | 
„Sec, Seca, Secada, 2 ,9 , 
14* =Secunda (al doilea - e- xemplar al unei poliţe). 
„S. E. et O.=salvo erore 

et omissione sau. sauf erreur 
et omission=sub rezerva u- nei greşeli sau scăpări din |? vedere (se intrebuințază' la 
sfârşitul extraselorde cont cu--! rent şi a conturilor 'Simulate. 

Oda - 

N 

Suce.=— succesor (urmaş). 
Sem.=—semestru (o jumaă- tate de an). .. i 
Sens.==sensaris sau cour- tage (rebonificarea | servicii- lor unui misit sau sensa]). _Sig.=Signum (semn). | 
sPf.==suprafin. . 

Fă i 

 



  

ga 

, Spe-, sp* , spe, spo, sBco= 
Spereo, Brutto (greutate bru- |. 

tă). IE 
S. 7. = salvo titulo = cu 

păstrarea titlului (se- pune 
în circulare în loc de <Dom- 
nule»). . | - 
Sie. Sterl.==sterling. 

LT. 

i=tonă. e 
RR, TE, Spla=tara, su: 

"pratara. 
Dn, J1[a,=—Terţia 

(al treilea exemplar al unei 

polite). - - 

OT, Dar Tp.—trată. PI 

„TF. s. v.'p, = tournez sil 
vous plait=b. a. i. (aceste 

" - inițiale se pun de desuptul 
unei scrisori, când ea se con- 
tinuă pe pagina a doaua). 
“1gu==tel quel=tale quale 

(aşa precum este, adecă fără 
cheltuelele secundare ; cursul 

t. q.=cursul, care este la în-. 
cheerea afacerii). . 

, U . 

a, ul.== ultimo (cea din 
urmă zi a lunei==30 sau 31). 

x 

4 
4 

vezi, 
„val. v =—valuta=—valoarea.: 

ya. vista” d, -e. la vedere, 

după vedere. 

-X sau «.'. (in bulelinele 

engleze şi din. Frankfurt)= 
exclusiv dividendele (arată, 

că în respectivele efecte di- 
videntele nu sunt cuprinse 

în curs). SR 

"Semne, cari reprezintă 
„"  euvintele. 

EEE) di, 3; rh==semn că 
scrisoarea s'a copiat. 

M=ecu,. prin (d. e. vam 
tremis 24 trenul). ă 
O=aur. . " 
„d=argiat. - 
: O=aramă i 

+ ="m.:0., w==mehr oder 

weniger (mai mult sau mai 
putin) = plus sau minus. 
0 e  



| 3 - îi 

„Formule comerciale). - 
- (Frazeologie comercială) 

. INTRODUCERI. : 

7. Formule pentru scrisorile, 
prin cari nui se dău or- 

dine sau nu se fac 
comande. 

Conform învoelii de mai 
înainte, vă atrag prin aceas- 
ta atenția, că ., ... ., 
Presupunând — Conviris— 
Fiind convins, că vă va 'con-. 
Veni cc 

Reterindu-mă la scrisoarea 
meu din .:. ... | 

Confirmând ' prin aceasta. 
scrisoarea mea din: ,. . 

Confirmând prin aceasta: 
"conţinutul scrisorii mele din 
o. ..aM.onoare ,.. ,.. 

Ca complectare. la seri- 
soarea mea din . . . îmi per- 
mit a vă mai comunică, că... 

2. Formule pentru “ofertele 
de mărfuri şi de Seyricii: 

De mult timp n'am avut 
plăcerea, :ca să primim or- 
dine din partea d-voastre ... 

Au trecut ...,. luni, de 
când- am primit-.cea- din ur- 
mă coinandă dela d-voastra... 

După o întrerupere cam "- lungă a relaţiunilor noastre,. 
găsese astăzi ocazia a le reluă,. 

- , 

1) Formulele comercial | a şcoalelor comerciale: elementare. 

  
e sunt prevăzute în programa analitică, 

. . Y 

Deşi adeseori- mi-an) dat 
silinţa prin oferte favorabile, 

„ca să mă însărcinaţi: cu or- 
dinele d.voastre, totuşi până 
acum n'am avut plăcerea... 
„Nu ştiu căror împrejurări 
trebue să atribuiu . . . 

Pe. când mai înainte a- 
deseori am avut plăcerea de 
a fi onorat cu -comandele 
d-voastre, cu părere- de rau 
văd, că de mai. multe luni.. 
sunt lipsit de ordinele d-voas- 
tre. Pentru. aceasta îmi per- 
mit a vă oferi... .: 

De puţin timp am. avut 
plăcerea a Vvă-anunţa ... 
.. Târgul de lână de aci: mă 
îndeamnă .... - 

“ Sfârşindu-se săcerişul imi 
permit a vă face cunoscute 
preţurile, rugându-vă a-mi. 
da eventualele d-voastre or- 
dine, n 

Mi se pare curios, că n'aţi 
avut in vedere repetatele 
mele oferte. referitoare la..... 

Prin prezenta am onoare: 
a-vă anunță, că... 

De mai mult timp n'am 
avut ocazie a vă scrie... 
- De mult timp n'am avut plăcerea” de a primi dela d-voastră vre-o scrisoare .. (de a fi onoral cu ordinele d-voastre ., .) . , 

, 

 



" tinutul scrisorii, 

  

33 — 

Cu concursul prietenului 
nostru comun, mi-am dat de 

mult timp silinţă..... -- 
La primirea acesteia veți 

-&'deja în posesiunea scriso-: 

rii mele din . . . , prin care 

vă anunțam, că... (—vă 

comandam .... . 

3. Forniele pentru avizuri şi 
petru felurite întrebări. 

_. Scopul scrisorii mele de" 
astăzi este să vă comunic, 

că o. a 
La primirea scrisorii pre- 

'zente poate veţi fi aflat, că... 
- Contra aşteptării mele am 
“plăcerea .a' vă anunță, că. 

mi-a succes... 
Consider ca regulat 'con- 

d-voastre 

din ...- DT 

Conform promisiunii mele— 
Conform .promisiunii, ce 
vam făcut—ln urma ordi- 

nului d-voastre, 'vă' trimit: 

prin ac-asta . .. . 
- Conform ordinului d-voas- 

tre (indeplinind promisiunea 

mea) vă trimit prin -aceas- 

“In urma dorinței, ce a-ţi 

exprimat-o, vă comunic... 

- Permiteţi-mi prin aceasta, 
casă vă intreb ,... 
„Prin prezenta îmi permit 

a vă incomodă. cu o rugare 

(a mă adresă la d-voastră 

cu următoarea rugare.. ..-): 

Prin aceasta îmi iau liber- 

tatea a vă întrebă, dacă... - 

“(a va anunţă, că... 

  
    ] sel, că pot să vă   

Deja alaltăieri am avut 
plăcerea dea vâanunţă.... - 

Referindu-mă la scrisoarea 
mea din... ., lacare încă 

până astăzi n'am primit râs: 
|puns.... 

- Abia am expediat scrisoa- 
rea noastră, când am piimit - 

avizul d-voastre ..:.. 
In speranţa, că vă voiu 

vizită cu 'ocaziunea apropia- 

tei inele călătorii. vă 
noştiintez, că . . : «: 

La 'sfatul domnului .... 
vă auunţăm prin aceasta. . . . 

- Cred.de datoria -mea a 

vă anunţă, că .... Cred, 

că este-o trebuinţă  neapă- 

rată, ca să vă atrag atenţi- 

unea .,... | 

“ Toumai acum am primit a- 
vizul telefonic, că d-nul . . . 

va sosi mâne aci. Deci dacă 

d-voastră .... 

“Conform dispoziţiunii d-lui 

„mă "gpâbese (am 0- 

noare a vă anunţă prin a- 

ceasta ...-- 

- Prin prezenta: mâ grăbesc 

(am plăcere, am onoare)a vă 

comunică, câ *. 

„Prin prezenta vă trimit 

(primiţi, îmi permit, îmi iau 

libertatea) . .. - . a 

Imi face plăcere a .vă-a: : 

nunţă prin aceasta . (sunt ve- 
anut prin 

aceasta), că mi-a sucte= . ».- » 

Regret—Cu pârere de râu 

trebue să vă anunţ, câ. . : 

Vă veţi miră (nu vă vetiaş-. 

teptă), că nu mi-a succes. ... 

3 

înGu- - 

a



cu toate acestea pot sa vă 
asigur, că .... 

. Formule. pentru scrisori, 
- ce au de scop un ordin... 

Adresa casei. d-voastre o 
. unul. datoresc:d-lui . ,.. 

dincorespondeinţii d-voastre.., 
Firma d-voastre imi: este 

cunoscută deja de mult, însă 
până astazi n'am avut ca. 
ziune - a 'mă adresă la 
d-voastra .,.. i Ti 

Domnul. . . ;, amicul nos- 
tru comun, m'a îndemnat ... 

- Firma d-voastre mi s'a re- 
comandat îu . mod deosebi! 
de“d-nul ..... Imi permit 
deci ..,,. ” 

La recomandarea d-lui... 
îmi iau libertatea ..., 

Deja de mult am dorita 
intră în relaţiuni cu casa 
d-voastre .. . A 

Deşi n'am onoarea, ca să 
mă cunoaşteţi personal... 

Cu toate că am avut deja 
- Onoarea de a face cunoştinţă 
cu d-voastră, totuşi nu pot 
presupune, câ -vă sunt. aşa 
de cunoscut,în cât... 

La. dorința—la recoman- 
darea amicului nostru co- 
mun d-nul 

Din cauza mersului liniştit 
al afacerilor: de mult timp 

-n'am avut ocazie,ca să vă dau 
vre-un ordin. Astăzi imi pare. 
bine, că am avut ocazie... 

De mull timp aţi avut bu.- năyoinţă a-mi oteri .... 
„Dacă la primirea acesteia 

„dinului,- ce vi lam at 

  

a a 

veţi fi renunţat la oferta, ce 
mi-aţi facut-o de curând, a: | 
tunci .... SI 

Deşi n'am motiv de a fi 
mulțămit cu îndeplinirea or- 

Am tot motivul, ca să mă 
plâng de ,.:... - 

In speranță, ca îmi veți 
da iarăşi ocazie de a fi mul- 
tămil cu executarea 'ordine- 
lor mele .... | 
Sperând, ră cu ocazia ca- 

“lătariei a-voastre va - voiu 
vedeă iarâşi, vă rog prin a- 
ceasta .... a 

3. Formele pentru . scrisori, 
„ce se refer la o scrisoare 

„ Brecedeulă a -pri- 
niilorului 

ş 

__Priu.scrisoarea d-voastre 
din . ... . doriţi, ca să pri- 
miţi informaţiuni despre.., 

“Oferta” d-voastre din -. 
mă îndeamnă ........ 
"Examinând cu atentiune. 
prețul d-voastre curent —Con-: 
form 'preţului d-voastre cu- 
rent 

Nu pot primi ofertele, ce 
"mi le:aţi făcut cu scrisoarea 
d-voastre din , 
rog... 

Oferta. d-voastre din :.. mă îndeamnă a va face g 

"Şi vă. 

“comandă . ., 
„În cea 'din urmă scrisoare a d-voastre v'aţi . exprimat dorinţa ..'. , însa abia as- tăzi pot să: ma conformez . . “aceleia. . 

 



din... 

| voastre din . 

Mulţămindu-vă pentru scri- 
_soarea d-voastre din... 

prin care -mi-aţi făcut co- 
municări importante (prin 

care mi-aţi comunicat lucruri 
însemnate)... „=: 

Fiindu-vă obligat (indato- 
rat) pentru amicubila d-voas-. 
tră ofertă ... 
bertatea „(imi 
aceasta |. 

Fiind de acord (invoit) cu 
continutul scrisorii d-voastre 

„. cred de prisos, 

ca sa revin încă odală a-: 
supra aceleia. Mi 

Am primit, circulara . d 
voastre din . ... dimpreună 
cu pretul curent . . ..- 

- Prin ultima d-voastre, scri- 
soare din. ... 

Am primit: scrisoarea, a 
Mi-am . în- 

semuat : cele trebuitoare: şi 

astăzi îmi permit . 

Mulţămindu-vă pentru în- 

«rederea, ce. mi-aţi arătat-o, 

imi iau ]i- 
permit) prin 

am onoare (îmi voiu da în 

totdeauna silinţa) . ... . 

“ Încrederea, ce mi-ați ară- 

tat-o întotdeauna, mă Înve- 

“ seleşte.- Sper prin urmare... 
Cu părere de rău nu pot 

încă să vă comunic o ştire. 
favorabilă în privința ultimei 
consemnaţiuni . . . . 

VA veti miră, că astăzi 
deja pot să vă anunţ. ... 

Mai dăunăzi ați fost aşa 

de bun, că mi- aţi: pus în ve-. 

dere . 
Cu. toate că aş îi dorit să. 

85 — 
Ta. N 

- da scrisoarea 
_ Sorisoarea d- voastre din... 

  

vând pentru contul divoastre: 

cât mai în grabă: mărfurile, . 

ce mi le-aţi tremis, totuşi imi -- 

pare rău, că n'am putut să; 

le desfac cu . prețul fixat de, 
d-voastră... . 

Deşi aş: avea plăcere. să 
intru în relațiuni cu d-voas- 

Răspunzând (ca' răspuns) 
d-voaslre. din 

d... Sa încrucişat cu scri- 

că .... 

. Scrisoarea d-voastre de 

deamnă) ....: 

“Fiind onorat cu scrisoarea 

d-voastre: de alaltăieri, imi. 

nunţă prin: aceasta . 
Din scrisoarea! d:voastre 

de ieri am. aflat cu plăcere, 
(cu regret) ...... “ 

lre de “ieri, n'am întârziat 

silința) .... 

'sorii mele din ... ..:,cu care 

vam .tremis la timp . 

ţit, ce l-aţi cerul, am 0     noare .... 

tră, totuşi, având în, vedere, 

împrejurările de -astăzi,.0u | 

pot sâ vă dau vre-un ordin... . 

i fie î3 

nici un 'moment (ne- am dat, 

“Abia am primit scrisoarea. 

d-voastre. de ieri şi văd, că. 

nu sunteți în posesiunea seri-. 

Alaturând contul amânun- 

soarea.:mea din. în 

urma careia va comunic; . 

, 

ieri îmi dă ocaziune, (ma i în 

permit. (mă grăbesc) a vă a-. | 
Le. 

Scrisoarea, d-voastre dia, 

„mă face să sper... . 
Primind scrisoarea d-voas-":



“. dinul, ce mi 

“d-voastre din . . 

“nul d-voastre din 

6. Formule pentru răspun- 
„surila ordinele primite. 

„„Mulţămindu-vă pentru or- 
l-ați dat pria 

scrisoarea d-voastre de ieri, 
vă anunţ prin aceasta . . . 

- In urma. ordinului d-voas- 
: tre 'din î. .. în pi ” ” 

Fiind onorat cu ordinul 

bese a vă anunţă prin a- 
ceasta ....,. 

Indeplinind punctual ordi- 

plăcere (am: onoare) a vă a- 
nunţă prin aceasta . , .! 
Astăzi vam expediat măr- 

„drie a. intră in relațiuni. 
cu '0' casă aşa de onorabilă: 

- ca a d-voastre .,.:, : 
Mi-aţi fost recomandat dit. 

-
 

fost numai 
feritoare lu interesul d-voas- 

furile, ce aţi . b:oevoit a: le 
- comandă prin voiajotul meu.. | 

Pentru mine este o mân- 

+ 
. 

mai multe părti aşa de fa- „.Yorabil, încât consider ca o 
* onoare a. intră „“Îa 

țiuni cu d-voastră „.. 
Dacă pâna astăzi n'am în- 

deplinit ordinul d-voastre (nu 
Vam dat . informaţiunile ce- 
rute--, de a cumpără pentru 
d:voastră), -. fiţi convins, că 
cauzele acestei intâvzieri au 

coasideraţiuni re- 

tre . 

Ne grâbim sa ” executam 
ordinul d-voastre de astazi... 

3 mă gră-' 

a. . aM 

"rela- . 

  

(- 

7; Formule pentru scrisorile 
de scuze rin cauza sei 

: tăceri nai îndelungate. * 

Cu regret incă nu sunt în 
stare (nupot) .... 

Vă “veţi mira, că v'am fă- 
cut să aştepta:i așa de mult, 
totuşi . .“:.. 

-- Dorința de a vă puteai da - 
o informaţiune. sigură m'a 
reţinut, ca să.vă raspund 
mai de timpuriu . . . . 

Vă rog să ma! scuzaţi, că 
de. astădată vă răspund aşa 
de târziu ...,. 2. 
Mulţămindu-vă .pentru in- 

formațiunile. d-voastre . din 
o... Vă TOg a-“mă- scu- 

ză. pentru . tăcerea îndelun-. 
gata 7... 
"Dacă vă surprinde, că până. 
astăzi nu v'am dat informa- 
țiunile 'dorite : despre ... . - 
vă rog să aveţi -în vedere, 
«că singurul motiv: este im- 
prejurarea ,. ...-- a 

» Cu toată atenţiunea „şi 
grija nu mi-a succes “până. 
astăzi .. aie 
Scrisoarea d-voastre. din 

me. Mă - face să cred, că 
nu aşteptaţi numai decât in- lormăţiuni (ca nu aveti tre- „buinţă  grabnică de - mar- 
furile comandate), in care cuuză ..:- PE 

„ Diferite piedeci în afaceri 
“Mau -Silit, „ca Să iolârziez 
cu răspunsul la “ serisoarea d-voastre din... 

 



  

8. Formule -penlru scrisorile |: 
"eferitoare la comunicări -: 

* amicale, la recomannări 
şi la alle scrisori în afa- * 
ceri comerciale şi par- 

ticulare. 

Vă rog scuzaţi, dacă prin 
> aceasta imi permit (imi iau 

__ libertatea) să vă incomodez 
(supâr) cu o chestiune, ce nu 
se referă ia afaceri . II 

Dacă mi-am permiş astăzi - 
(mi-am luat libertatea) să vă 

incomodez cu o. rugare (cu 
o întrebare, cu 'o alucere 
particulară), m'am bazat pe 
indulgenţa d-voastre (pe bu- 
năvoința — alabilitatea — 
d-voastre cunoscută . . .) 

Prin întâia noastră scri-. 
soare din noul an, vă dorim 
ca acesta să fie cât de. îm- 

— 37. — 

dureroasă, ce aţi suferit .. 

Aducătorul asestei scrisori 
(acestor rânduri) este fratele 

Luând parte la perderea . 

A
 

meu (fiul, amicul,— fiul ve: : 

chiului meu amic ); el are de 
gând (proectează,—are însăr- 
cinarea,—caută ocazie) .. , - 

Prin  aducâtorul. acesteia 
am onoare (plăcere) -a vă: 
prezentă pe... şi a-lte- 
comandă protecţiunii d-voas-. 
tre... . 

9. Formule pentru scrisorile - 
de aducere aminte şi: 

de somațiuni. - - 

- Cu încheiarea - anului îmi. 

permit-a' vă aminti, că con- 

tul d-voastre arată încă o da- 

torie din partea d-voastre de   „belşugal pentru d-voastră. 
Permiteţi-mi, ca cu înce- 

_pulul noului an să vă doresc 
înainte de toate un viitor 
îmbucurător . ... 
“Noul an imi dă ocaziune 
a vă iexprimă dorinţa, ca 
neobosita d: voastre activitate 

“să fie ncorooata în. totdea- 
una de cel mai mare succes. 
- Arunecând o privire asupra 
anului trecut, îmi exprim do- 

rința, câ relaţiunile dintre 
noi . vor rămâneă ' neschim-. 

„bate... - 
Prietenia d-voastre de mai 

mulți ani (cunoscuta d-voas-: 
te afabilitate) mă indeamnă.... 

“ Regretând din suflet neno- 
rocirea, ce Va lovit . -..: 

lei... (un sold de lei... in fa- 
vorul meu)...., “ 

Imi pare rău, ca “trebue 
să vă, reamintesc prin aceas- 
ta, că... a 

Cu toate că v'am amintit 

ds mai multe ori, totuși n'ati 
îngrijit, ca . ..: : 

socoteala alăturată . . . 
În adevăr nu era trebuintă 

de contul alăturat pentru a 

vă aminti .... 
Fiind ocupat cu -revizuirea 

Xeu încheierea) registrelor 

mele aflu, că îmi mai data- 

de .:. 
„Cu 
din...   timp .ce vam rugat, ca să 

N 

După cum veţi „vedeă din . 

raţi suma facturei din urmă - 

scrisoarea d-voastre 
“ne comandatți. .., în



vă 

4 

ne tremileţi valoarea facturii 
“ mgastre din urmă, ce a scâ- 
zut deja de o lună. . . 
* Nu trebue să vă surprindă 
(să vă-mire), dacă după o! 
„intârziere mai îndelungată 

cer încă. odată. ; ca.io 
Sfârşit să ma satisfaceţi (să 
mă multămiţi) ... - 

;., « Neprimină încă răspuns la 
„scrisoarea mea din ,. . ., mă 

„văd “silit prin aceasta . . . 
„„. Suntem indreptăţiţi a ne 
plânge, că aţi. neglijat. a în. 
deplini. obligaţiunea, .. ce-aţi 
avut-o fată de noi, cu toate 
acestea... nu întârziem ae- 

făcut de curând,sperăm însa..: 
Cu toate că vam rugat de 

repeţiteori, totuşi nu sunt în-! 
- că În posesiunea., .., . . 
„Spre marea mea mirare 

d-nul..,, căruia, i-ani (remis 
un mandat așupra d-voasfre, 

îmi comunică, că nu l-aţi:3- 
chitat ..,. IN 
* De mai mult de şase luni 
„aştept înzădar, ca: să. acope-, 
riţi creditul meu. AD 

Să nu -vă surprindă, dacă: 
nu mai am răbdarea ... - 

„- Să.nu.mă acuzaţi | (tovi-. 
„Ruiţi) de lipsă de indulgență, . 
„dacă “după . ațâtea somatiuni: 
„zădarnice, am. recurs, la în- 
tâile măsuri. de rigoare - 

Au trecut deja trei luni, 
«le când mi-aţi promis în ur- 
ma ultimei mele somaţiuni. .. 

o Tranziţiuni, 
Mai departe îmi permii.... 

re 
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| ca sigur... 

7 

Mai deparle imi. iau libar- 
tatea a vâ alrage alenţia... 
„Afară de aceasta mai am 
încă plăcerea (onoarei)... 
Inaiute de toate consider 

de datoria mea..., | 
M'aţi indatoră foarte mult, 

dacă .... . 
Dacă. examinez 'mai dea- 

proape... i 
-adevâr aş fi dis: „Dacă in 

-pus ...- 
„ Daca cu toate 
găsi otazie ... | 

Daca n'aş.aveă de loc mo- 
tive alât de puternice, ca să 

acestea aş 

|sper (cred,—sâ. mă plâng)... 
fectuă comandele, ce le-aţi: Cu toate că:sunt în totul 

(in parte, în multe privinţe) 
de părerea  d-voastre (ou 
sunt de luc de părerea d-voas- 
tre), totuşi ... 

Acuma nu este nici'o în- 
doială (pot admite cu toată 
siguranța) . ; . o 
„Dacă aş consideră lucrui 

Cu toate acestea sunt gată : 
cu plăcere (voiu fi foarte : 
vesel)... 

De altfel am avut mai de 
“[imult intenţia (dorinţa.— nu 

voiu intârziă nici un minut..., 
—puleţi să mă credeți pe 
cuvântul meu....,„-— sper..:.,-— 
sunt convins)... i 

La aceasta intrebare a mea 
(comandă, comunicare); : au 
să adaug... 

După toate acestea nu vă 
„veți mai îndoi (veţi fi destul de lămurit .. --—pot speră    s-s.srSe pare, că intenţia 

7 
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„—nu pare 
sigur .'«.) . 

Cu toate. acestea sun! silit 
(nu mă îndoiesc . ... :„ —am 

„ferma convingere... „sper, 
+ — Mă- bazez, pe .bine- 

voitoarea d-voastre indul- 

genţa . . „—imi permit). . 

Daca cu toate acesiea. aţi 
-fi dispus... 

Nu sunt de părerea d- -VOas- 
tre - 

Deşi cred (deşi nu sunt de: 

loc dispus“ „3 „—deşi mai. 

"intâiu trebue să ină conving 
„—deşi de malt” am de 

gând) . 
Nu mai puțin * “iba permit. 

(vă “asigur .. . „—imi veti 

„ face plâcerea . . .:.„—să nu 
mă consideraţi ca negligent 

.s—mă veți crede...)... 
Presupunând cazul, câ a- 

facerea. este astfel... , a- 
şteptarea. d-voastre. se con- 
firmă în-totul . i 

_ Dacă însă aş voi a e 
- Dacă şi “d-voastră aţi „voi 

„Dacă -în  adevâr ar 

îi-—de sigur —- prubabil—nu 
"este nici 0 îndoială, că . 

__Nu sunt de loc de pâtere. 
—sunt deplin convins— mă, 

“ îndoiesc. încă . 
De multam avut de gând... 

 V'am comunicat deja mai. 

inainte . .—V'am rugat de 
mai multeori . ...--Nu n'am 

indoit 'nici.un moment . . . 

Din cele precedente cred, 

că vam dovedit (vam Ja- 
murit)... 

” Tot 'odată îmi: permit (mi 

  

iau libertatea, am „onoare, 

„mă grăbesc) -. 
Dacă fac abstracție de cele . | 

zise .,. 
“Trecând 1a un at “obiect 

putin mai important - 
În urma acesteia . .. Re- 

feritor la această afacere .. 
De aci nu -urmează . 
De aci cu siguranță ar 

urmă, că - 

Pe lâugă această chestiune * 

principală - a scrisurii mele 
de astăzi, îmi mai rămâne . . . 

In această privință imi 

“mai rămâne încă mult de 
dorit... 

Propriu zis ar urmă, că. 
Dacă informaţiunile | “mele 

nu War ajunge... 
_- Probabil ar fi bine, ca... 

Nu pot. tăgâdui posibilita- 

ptea, că... 
_Naş fi crezut, că . 
In acest caz găsesc, ea se 

înțălege de sint. 
Dacă toate: acestea: s'ar în- 

tâmplă spre mulțămirea noas- 

tră .. ..dacă toate. ostene- 

” Jele mele ar fi zădarnice 
-Cu cea mai mare siguranţă 

(cu cea mai deplină convin . 
gere) pot să susţin, că . 

Dacă acuma rezumăm a. 

- ceste puncte (motive, -presu- 

puneri) deosebite, atuaci .... 

„Dacă înşirăm acesta indi- - 

cațiunişi presupuneri, atunci... 

Dacă v'aş face o descriere” 
„complectă. despre această a- 
facere, atunci ap.  
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Formule finale... - 

1. Formule pentru. scrisorile 
i cu conţinut general. - 

Primiţi expresiunea (asigu- 
rarea) perfectei noastre stime. 

" Asigurându-vă .de .Qiscre- 
țiunea cea mai mare în ceea 
ce priveşle acest caz, vă 

„salut cu stimă ... .. 
Sper, că în decursul călă- 

toriei d-voastre' mă veţi vi- 
_Zită şi pe: mine şi va salut 
cu toată stima .... 

Sperând, că mi-a succes 
să vă. conving, vă rog a-mi 
comunică cât mai în grabă, 
dacă .... 

Daţi-mi în curâvd oeaziune 
să va servese. din nou şi 
primiţi asigurarea devota- 
mentului meu .; 

Rezervându-mi dreptul deal 
va face noaue comunicări des.-. pre starea acestei afaceri . . 

Dorind (așteptând), ca să 
primesc în curând dela d-voas- “tră ştiri noaue .. .„-. - 

Cu toata stima şi deyota-“| mentul -.... N 

Va comunic acestea şi vă salut ... E 
„„« Regretând muncă, ce v'am. 

" cauzat-o în: zădar, sunt guta la contra servicii . - 
Aşteptând | 

d-voastre.... . ge In sfârșit vă rog. să bine- „YOiți a expedia alăturata a- „nexă d-lui... 
Vă asigur de devotamentul 

meu ..-. o 
4 

informaţiunile 

. 

Su Rugându.vă a mă informă 
“şi mai departe” despre sta- 
rea târgului de acolo... 
„» Aşteptând cât mai in grabă 
răspunsul d-voaslre . .. 

Aşteptând îndeplinirea ce- 
rerii mele, vă salut cu toată 
stima .... „î_i 

Dispuneţi de serviciile wele 
„şi fiti siguri de bunăvoința 
mea... i: 

Vă salut cu toată stima. 
”.Recomandaţi-ma . cât se! 

„poate de bine şi. fiţi siguri - 
“în totdeauna de ammiciția mea 
neclintită ... o 

Aşteptând (sperând), că mă 

E 

veţi onoră cu un răspuns 
binevoitor, (că veţi luă în 
samă cererea mea, că imi 
veţi îndeplini dorința, ca îmi 
veti produce v bucurie prin 

* îndeplinirea cererii mele), am 
onoare ...: Ra 
„Regret sincer,-că'nu mi-a 

“fost posibil .. . 
Cu această dorinţa . > e. 

„In sfârşit -1mi exprim do- 
rința (rugarea) . . . Aa 

„In: sfârşit vă asigur, că. ... 
" 2 Formule referitoare la: 
scrisorile, ce conțin Yecoinan- 

"dări pentru. ordine. 

„u Alătur - pentru “serviciul - 
d-voastre cel mai 
curent şi sfârşesc în 
că mă veți onoră cu coman- dele d-voastre ... .... 
Vă rog a-mi “dă cât: mai în..grabă ocaziune, ca să vă pot dovedi, cât de. „bucuros 

nou: preţ   lucrezrîn interesul d-voastre. 

speranță, 

 



a: 

tre, noi să devină. 

Cu. 
ON 

lo „sfârşit cred, . ca 
manda, pentru-a cărei. 

"CO- 

in- 

deplinire- mi-am dat toată 
silința, vă va . convinge, că: 
doresca întreținea cu d-voas- 
tră o legătură durabilă . 

- Sperând, că in curând - veţi: 
găsi ocaziunesă nedaţi noaue 
ordine e 

Dacă 'veţi avea trebuință, 
vă rugăm a ne onoră cuco-. 
mandele d-voastre, asigurân- 
du-vă, că le vom îndeplini cât 
se: poate de prompt... 

Faceţi-ne plă cerea de a 
_ne insărcină cât mai ingrabă 

cu ordinele d-voastre şi pri-. 
miti asigurarea înaltei. noas- 
tre stime (şi. fiţi sigur, că le 

„Yom indeplini cu aceeaş în- 
grijire ca şi -pânâ acuma). 

, Recomandând mustra ală- 
turată atenţiunii „d-voastre, 
vă salut. * 

ia Repetând în- sfârşit oter- 
tele mele ... 
-a doaua oară serviciile mele. 

Oferindu-vă 

Dorind, ca relaţiunile dio- 
în. viitor 

mai insufleţite 
Rugându-vă, ca. a trebu- 

inţă să binevoiţi a. va a-. 
-dresă Ja mine, vă sulut cu 
“toată stima'... : 

Mulţămindu-vă pentru bună- 
voința d-voasire, vă salut cu 
stimă . 

Asigurându- -vă, ca. şi la 
comandele viitoare vă voiu. 
„calculă în totdeauna preţu- 

- vile cele maieftine, vă salut. 
: Recomandând produsele 

„mele atenfiunii d-voastre, aş- 

] furile în Stare bună, 

  

teptcuplacere ordinul d- -voas- -- 
tre şi vă salut ... 
„Rugându-vă, ca să ve fa- 

ceji plăcere şi mai 'departe 
cu -ordinele d-voastre (sa ne. 
onoraţi, să ne aveți în ve- : 
dere, să ne comandaţi şi mai 
departe), vă: salutăm . :.. - 

Rugându-vă a mă onoră 
cu încrederea d- -voastre, - va. 
asigur, că vă voiu servi cu. 
îngrijire. .. 

„Fiţi sigur, că voiu lueră 
ia interesul d-voastre şi” vă 
salul . - - 

Sperând, că în curând voiu 
“indeplini ordinul d-voastre. 

Sperând (așteptând), că 
preţurile mele de astăzi vâ 
vor da 'ocaziune de a idcheiă 
“cu noi o legătură de afaceri... 

- Sperez, că relaţiunile noas- 
tre vor fi din'ce în ce mai 
animate(insuflețite)și văsalut.. 

in sfârşit mă reter la pre- 
ţul curent alăturat şi vă rog. 
a primi asigurarea „stimei 
mele. .... 

Dorind, ca să pricniţi măr- 
aştept” 

cu plăcere ordinele. d-voas: 
tra şi vă salut . 

Aşteptând' mai departe scri- 

N 

sorile şi ordinele d- voastre vă . 
salut - 

Cu iceastă' atacere' (seri- 

soăre) în adevăr ar puteă să 

se încheie principalul sezon 

actual de afaceri, Pastraţi-mi 

şi în viitor încrederea d-voas- 

tre (bunăvoința  d-voastre). 

Onoraţi-mă cu. îucrederea 

1



d-voastre, când se vor reiîn- 
- cepe afacerile .. . - 

3 Formule pentru scrisorile 
de. comande,- ordine, etc. 

Aşteptând cât raai în grabă 
„trimiterea. mărfurilor oferite, 
'vă asigur. de perfecta mea. 
stimă ... a 
- Convins, că la: executarea 
ordinului precedent veţi a- 
vea in vedere interesul meu. 

Convins, că nu vă va pă- 
reă rău, că mi-aţi - acordat: 
increderea d-voastre ... . 
Aşteptând răspunsul d-vuas- 

tre de indeplinirea ordinului - 
de mai sus... 

„: Când voiu aveă... dia nou 
trebuință, mă  voiu adresă 
iarăşi la d-voastră : 

Presupunând, că in totdea-: 
una mă veji sevi eftin, ma 
voiu aprovizionă la trebuinţă 
numai dela-d-voastră . ,., 

Vă rog Să binevoiţi a mă 
“scuză -de osteneala cauzată. “Şi vă salut .., 

Sa 

de somăfiuni, 

 Sperâd, că 
mai -îndelurg de răbdarea noastră .., MA 

« 
  

Aşa dar indeplinind în gra- 
bă obligațiunile d-voastre, 

" Sperând, că” nu veţi lasă 
iarăşi neobservată această a 
doaua noastră aâmoaiţiune... 
“Io sfârşit vă comunie, că 

aştept încă numai ziua de 
mâne spre a vedeă aranjata 
această afactre, contrar .. . 
“Consideraţi acestsaa doaua 

'admoniţiune ca cel din urmă 
“cuvânt al meu în această a- 
facere şi nu mă siliţi să iau 
alte : măsuri cc 

5 Forinule referitoare la, scri. 
_sorile,.prin cari.se' roagă, 
"ca să se acorde: un ter 

min de Plată. 

Rugându-va, “ca sa mă a- 
Şteptaţi încă câteva zile . .. 

Fiţi convis, că: voiu face 
tot. posibilul să va satisfac 
cel mult până la 

„ Sperând, ca veţi 
ineă până la- 

- aşteptă 

|--- Din expunerea de niai sus 
[veţi vedea, ca . Y 

4 Formule Pentru scrisorile 

i nu pot sa vă satisfac mai de graba: MA. bazez deci pe răbdarea q- | - :kYoastre şi cred, că nu vă va 
nu veţi abuza: 

părei rău... 
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Corespondenţa, tel oerafioă și telefonică. 
Când comerciantul are trebvinţă foarte grabnică de o 

“marfă, alunci-va comandă marfa telegrafic "sau, telefonic. 

„De asemenea în cazuri urgente revocarea: de comande se. . 

'face.-tot: telegrafic, sau telefonic. Fiecs: telegramă sau or- 

„diu telefonic trebue confirmat prin o scrisoare, în care: se 

'reproduce din cuvânt în cuvânt 'ordinul telegrafic sau tele-.. 

fonic, adăugându-se eventual şi alle comunicări. - 

2) Corespondenţă telegrafică. N 

i Corespondenţa telegrafică se. iutrebuinţază mai mult 

în comereiul de bancă decât în comerciul de mărfuri. De . 

„multe ori în ataceri de efecte, de. monete şi de devize se 

fuloseşte corespondenţa telegrafică, iar: în afaceri de arbi- 

traj bancherii. se folosesc numai .de corespondenţa telegra- 

“ fică, de oarece, cursurile valorilor variind in. aceeaş zi la .-: 

aceeaş bursă, numai priu telegraise pot da ordine decum- 

- eonfirmate prin scrisori, pentruca să se poată verifică con-  . | 
părare şi de -vânzare. Aceste: ordine telegrafice trebue 

ținutul lor. Cotele burselor de mărfari şi de valori :se trans- 

„mit tot prin telegraf. Textul telegramei trebue să fie scurt 

şi concis, însă fără ca prin aceasta să se sacrifice claritatea. 

---* . Pentru interiorul țării se plăteşte de fiecare cuvânt 

“5 bani, plus o taxă de 25 de bani pentru fiecare telegramă, 

taxându-se-ca 2 cuvinte adresa şi locul de. destinaţie ori. 

din câte cuvinte ar fi formate. Chitanţa de primirea tele- _ 

__gramei, ce se; eliberează în mod obligator, costă 10 bani. - 

pentru fiecare telegramă. “Maximul lungimii unui: cuvânt e 

de 15 litere, se consideră ca un singur cuvânt orice carac- 

ter, orice literă, orice cifră izolată,. sublinierea, paranteza 

“(cele doaue semne, ce servesc a 0 formă), ghilimelele. Ex 

„presiunile împreunate prin o trăsură de unire se numară, 

rr II -
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e a 
drept” atâtea cuvinte, câte su întrebuințat pentru â le 

formă; de aseminea şi .cuvintele . separate : prin . apostrof. 
| Impreunarea' sau schimbarea contrară uzului limbei: nu este 

admisă. In corespondenţa cifrată 5 cifre sau litere se plă- 

tesc ea.un cuvânt, punctele şi virgulile“ ca o. cifră ; de ase- 
'menea şi liniile “de feactiuni. Literile adause la cifce pentru 

a arătă numerile ocdinare se- numără fiecare ca o cifră. 
Pentru urgență (D) in interiorul ţării se plăteşte o taxă de 
50 de bani pe lângă costul telegramei, iar pentru. străină- 
tate se. plăteşte de trei. ori taxa ordinară. Urgenţa precum 
şi alte iadicaţiuni (ca răspuns plătit, adeverire de primire, 
colaţionare, expres, plătit, etc.) se taxază după numarul cu- | 

“vintelor, iar când aceste indicaţiuni sunt șcrise de expedi- 
“tor în mod - prescurtat, adecă' cu literele convenţionale ale 

„ serviciului telegrafice (D., R. P,, C. R., T. C.;etc.) se pun în 
paranteză. şi se taxaze ca un cuvânt. Telegrame urgente 
se admit nuinai pentru Austro-Ungaria, Algeria, Azore, Bel- 

_:gia, Bosnia, Bulgaria, Corsica, Cipru,: Danemarca, Franţa, 
“Germania, Grecia, Italia; Luxenburg, Norvegia, Olada, Por- 

tugalia, Rusia, Serbia, Spania, Svedia, Turcia şi “Tunis. . 
Pentru. adeverire; telegrafic (P. C.) de primirea: unei 

telegrame se plăteşte” 50 de bani în interiorul. “țarii, iar 
pentru, străinătate taxa a -14) cuvinte; pentru adeverirea - 
poştală de .primire (P. C. P.) 25 ae bani în interior si 50 
„de bani pentru străinătate. .. .- La 

„Pentru răspunsuri plătite (R. P.) se percepe. taxa pen- 
tru câte cuvinte sunt cerute -ca răspuns şi - după locul de destinație, unde este adresat răspunsul. Pentru 'acest scop „ se'dă un bon, care se lipește. de telegramă "şi se. prezinta 
de destinatar biroului, ce va primi răspunsul. - .. : | Taxa de colationare-(T. C.) pentru: România este de 2 bani de cuvânt, iar pentru. străinătate este 'epală cu !/, din taxa, ordinară a telegramei (taxa de colaționare este | obligatoare Mumai pentru telegramele cifrate expediate de particulari). a e E Se Pentru copii interne sau externe (T. M.) taxa'este 50 | “de bani de fiecare copie de 100 de cuvinte. = .- a. 

- N 
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“Pentru telegrame a se urmari. (F. $.) în lăuntrul . ţa 

rii se plăteşte de atâtea ori taxa lelegramei în câte localităţi. 

este adresată, i iar în serviciul extern se percepe numai taxa. te--! 

legramei până la intâia localitate, rămânând ca pentru per-- 

„cursurile ulterioare taxa să se. incaseze “dela destinatarul: 

telegramei. a | | 

- Ta interiorul tarii se mai i admit şi telagtame cu: ex- 

- pres (X. P.) plătit, pentru care se. lasă la oficiul de pre-: 

zentare un depozit, care ar “acoperi costul --transportului, - 

„percepându-se şi taxa unei adeveriri de primire (telegraficâ) ;: - 

de asemenea se pot expediă telegrame adresate într'o co- 
mună, unde este numai telefon, plătindu-se pe lângă taxa -.. | 
obicinuită şi o suprataxă de; 50 bani pentru telefon, în ca--. 
zul acesta se va scrie de asupra telegramei indicaţiunea. 
«prin telefon> «sau telefonată». - 

Taxele telegramelor ordinare destinate pentru străi-- 

nătate se calculează după numărul cuvintelor, percepân-- ai 

du-se în plus numai tuxa chitanţei, însă taxa totală a unei 

„telegrame externe nu. poate fi: mai mică de 1. leu şi 10: 

bani.. Pentru ficare. cuvânt telegrafiat in străinătate se plă-. 

teşte mai iatâiu taxa internă de 5 bani şi apoi supra taxa. pen- 

tru țara respectivă. Aşa d.e. pentru Austro-Ungaria 13 bani: 

(5 bani pentru percursul în “launtrul României până la fron-. 

tieră, iar 8 bani pentru percursul prin Austria), pentru Bel-- 

gia 29 de bani, pentru Anglia 38 de bani, pentru. Franța 

29 de bani, pentru Germania 20 de: bani, “pentru Italia 93. 

de bani, pentru Bulgaria şi Serbia 10. bani,. peotru Statele 

unite ale: Americei nordice ! leu şi 50 de' bani, peniru Ve.. 

aezuela 9 lei şi 50, ele. . 
La telegramele semaforice se va scrie inainte, de a-- 

„ dresă menţiunea. <semaforică», care nu se taxază. “Taxa u-- 

nei “telegrame preschimbată.. cu bastimentele de pe mare” 

_prin intermediarul semaforilor este de-l 'leu.; Această taxă, 

accesorie se percepe dela. expeditor : peste taxa ordinară 

„pentru telegramele adresate baslimentelor pe mare şi de-: 

la” destinatar pentru telegramele, cari „provin dela basti-. 

IN : | ;
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smente. In acest din urmă caz trebue.să se sorie menţiunea - 
n se percepe taxa de . .:. . Itâlianul Marconi a descoperit 
«ijlocul -de a: transmite telegrame. folosindu-se de undula- 

“iunile aerului. Un astfel de apărat. s'a -instalat şi. la noi 
la Constanţa, aşa câ se pot transmite radiograme din Con- 
stanța pe vapoarele "serviciului nostru. maritim, de aseme- 

nea se pot primi în Constanţa radiograme de pe vapoarele: 
“ce călătoresc pe mare. Emilerea, predarea şi plătirea man: 

datelor telegrafice se face numai de funcţionarii serviciului 
poştal. Transmiterea mandatelor telegrafice este supusă la 
aceleaşi regule, ca şi celelalte. telegrame. La mandatele te- 
legrafice repețirea telegramei este obligatoare din oficiu. 

Telegramele 'adresate' faliţilor se vor eliberă după in- 
tervenirea judecătorului sindie respectiv... -. -.. - 

“Telegramele -adresate 'de: particulari diferitelor autori- - 
taţi sunt supuse legii timbrului, -. -: AR 

Telegramele pot fi redactate: in limbagiul: clar sau în 
-+mbagiul secret. :Limbagiul secret se împarte în limba- 
iu cifrat şi convenţional.. Fiecare . din aceste: limbagiuri 
poate fi întrebuințat “singur sau combinat: cu eclealalte 

în aceeaş telegramă, cu condiţie ca fiecare grupă sa fie 
formată sau numai di 1 in “cifre, ori 'numai -'din litere. Tele: ramele particulare nu pol fi redactate decât în limbagiul 

_€lar sau cifrat, cu condiţie. însă, ca în acest din urmă 
» caz expeditorii să depună la oficiul. respectiv dictionarul 
citrelor, ce intrebuinţază pentru compunerea -telegramelor. 

" Limbagiu/. convenţional nu este admis decât în tranzit. 
Limbagiul clar este acela; care are un înţăles anumit | 

în limba, în care este scris. Maăreile de comerciu fie în li- | 
tere, fie în cifre nu schimbă caracterul unei telegrame .re-. -dactate în limbagiul clar.. e a 

Limbagiul citrat este acela, care, este format din grupe 
său din serii de cifre Sau din lilere luate dintr'un dicționar 
anumit şi având un înţăles secret. Limbagiul cifrat pentru "ttelegramele private trebue să fie compus uumai-di 

Limbagiul convenţional este acela, | mbag care se compune 
din cuvinte, avâna fiecare. un înlăles deo sebit în sine, dar. 

  

a citre arabe : -
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netor mând' fraze ințălese' în una din limbile admise pentru 
corespondenţa telegrafică în limbagiul clar. 

Casele mari de comerciu şi de bâncă îşi prescurtează 

advesa lor pentru telegrame, acuastă - prescurtare se lipă- 
"veşte 'şi pe formularele de corespondența. Adresa prescur- . 
tată se înscrie. la biroul telegrafic in.. schimbul unui abo- 

nament anual :de .50-de lei. Exemple de adrese telegrafice 

prescurtate: Bancanat (Banca .naţională), Coltofeanu. (Colto-  - 

feanu şi Dobreanu), Drăgănescu (Drăgănesce şi Bunea), etc. 

"Prezentatorul unei telegrame poate să o revoace mai! 

înainte de. a fi predată fie la punctul de. pornire fie la cel 
de destinaţie, facând cerere formală. Taxa unâi telegrame 
retrase rămâne în folosul: statului. 

-b) Corespondenţa telefonicu. . . - E 

Comerciantul în. cazuri de urgenţă se. poate folosi de. ” 

“telefon. Astfel prin telefon | se “pot face comande, se: pot 

revocă. ordine date,-se. pot cere informmațiuni, .. ete. Ca şi 
poşta şi telegratul, tot. aseminea şi telefonul este .un mo- 

oopol al. statului. Rețelele telefonice se sub impart în reţele 

urbane, rețele interurbane, reţele judeţene şi reţele: private. 
- Rețelele urbane cuprind posturile lelefonice » instalate. - 

la domiciliul particularilor, la autoritățile statului, la cele 
judeţene sau comunale, precum. şi la orice stabiliment pu- 
blic, toate în lăuntrul oraşului, calculat până la barieră şi 

„cari plătesc un. abonament anual. pentru. convorbirile, dia 

aceeaş localitate. Aceste posturi sunt legate prin circuite 

speciale cu oficiul central urban, care le serveşte drept o- 

ficiu de schimb, asigurându- -le comunicaţiunea. şi functio- 
"marea, lor reguletă. 

Rețelele interurbane cuprind toale liniile şi instalaţiu- 
nile. telefonice, cari pun în legătura. oraşul cu alte comune 
urbane “sau rurale sau cu posturi particulare. 

Exploatarea reţelelor telefonice, afară de rețelele, pri- 

vale, se face de stat prin abonamente la posturile instalate 

N



DI a 
Ja particulari: şi autorităţi sau prin convorbiri din postu- 
rile ori cabinele. publice instalate de direcţiune. 

Teletonul poate servi şi pentru trausmitereu telegra- 
-., melor telefonate şi. a fonogramelor ([onogramele - sunt de- 

„„peşi scrise, transmise prin telefon de 'cătră un . amploiat, 
" fonogramele nu sunt admise decât în localităţile, cari n'au 
“telegraf. sau în interiorul rețelelor urbane). Orice combina- 
țiuni s'ar face pentru transmiterea unei aceleaşi telegrame 

- intre fonogramă și telegramă telefonata dela pornire până 
la sosire, taxa suplimentară lotală peste costut lelegramei 
„nu va puteâ trece. de 75 de bani, în' 'care_se cuprinde şi 
telefonarea la locuinţa destinatarului, daca acesta are te- 

+ lefon,.In reţelele urbane. abonaţii, cari plătesc suplimentul 
reglementar. pentru telegrame teletonate, pot trimite tele- 
grame telefunate dela domiciliul lor. la-oficiul telegrafic şi 
au dreptul să, primească prin fonograme - dela oficiul tele- 
grafic telegramele, ce le sunt destinate şi câri Ji se trans- 
mit în scris. Pentru: a, aveă dreptul de a trimite la domi- 
ciliu fonograme “precum şi dreptul de a convorbi în afară de 
rețeaua urbană, abonaţii sunt-datori a lăsă un depozit bănese 

- de cel puţin 25 de lei'la oficiul telefonic central, cu care sunt 
“în legătură şi pentru care suma. li se eliberează o 'chitanţa. 
Acest drpozit se reînnoeşte prin plăți anticipative de câte 25 
de lei, îndată ce-rămâne numai 5.lei.ja partida interesa- 
tului. Chitanţele telegramelor, convorbirilor, etc., se tremit 
abonatului, iar pentru control servese registrele de partizi 

- ale depozitelor băneşti. Atât telegramele cât şi fonoara- 
- mele nu se -udmit decât: în. limba româna.: Ele - nu pot fi „măi mari de 40 de cuvinte, fără a se socoti adresa. < : 

"Unitatea. de converbire telefonică. este de:5 minute. 
Doi corespondenţi: nu pot ucupă. o linie mai mult de 10 mi- 
niute, când aşteaptă şi alte persoane, ca să vorbească. Ori- 

“es convorbire! telefonică dela 10 sara până la 6 dimineaţa se „. taxază indoit. Când persoana chemată mare telefon acasă, 
“atunci persoana ce .o cheamă -trebue -să facă uu avizde 
chemare. Pe aviz nu este voie a se scrie decât adresa şi cuvintele: „Nino teleton, ziua, oara şi semnatura“. Proprie-: - : ! N. Mt . - i as Dei  
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tarii sau abonaţii trebue, ca să arete (la cererea comuni- 

caţiunilor dela. oficiul centri) numele persoanei sau postul 

comunal, ce doresc, iar în rețelele, unde abonaţii sunt nu- 

merotaţi, să. indice numărul abonatului, cu care “doresc a 

convorbi. Fiecare abonat primeşte o carte de abonament 

pentiu reţeaua respectivă, de care poate:.să se folosască , 

numai personal şi numai la birourile lelefonice centrale şi 

Ja cele dela: bursă. La celealalte cabine publice abonaţii plă- 

tesc .şi dânşii convorbirile după taxa comună.. Direcţiunea 

generală a telegrafelor şi. poştelor împărţeşte ' ubonaţilor 

cel puţin odată pe an câte o. lista de toţi abonaţii din re- 

țeaua urbană, cari. au posturi telefonice. _ 

Taxa unei convorbiri telefonice de 5 minute în inte- 

_riorul aceleiaş comune este de.25.de bani, între: două 

localităţi din acelaş judeţ :50 de bani, între două localităţi. 

din judeţe vecine 1 leu, între două: localităţi din judeţe 

nelimitrote 1 leu 50 de bani. Convorbirile întregi se - plă- 

tesc: indoit. Pentru 'o fonogramă (corespondență. transmisă 

numai prin telefon) taxa este de 50 de bani de fiecare 20 

-. ds cuvinte: (fără a se numără adresa). Pentru o telegrumă 

. telefonată (telegramă transmisă întâiu prin telefon.şi mai 

departe prin telegrat şi viceversu)- se plăteşte pe lângă taxa. 

telegramei o suprataxă -de 25 de bani. Taxa unui aviz de 

invitare la telefon este 925 de bani. i | 

In oraşele mari. toate casele comerciaie au telefon în 

biroul lor, de aseminea- toate fabricile stau in legătură te- . 

lefonică cu birourile lor. | Di - 

_ merminii telegrafici convenţionali. 

” (Codistiea comercială). .. 

De oarece lelegrâmele: în Jimbagiul clar, între piețele 

europene. şi între celealalte continente costă prea mult, eră 

natural, ca spititul. creator şi “economic al comerciantului 

să caute mijloace de a mieşoră  cheltuelile - corespondenlei 

telegrafice, “fără ca să atingă claritatea  depeșelor” sale,



— 50 — 

“Această _ încercare. dădu naştere codislicei comerciale, a 
ştiinţă comercială de tot nouă, care s'a rădicat în comer- 
ciul internaţional din: începuturi modeste la un factor 
foarle insemnat. Codistică comercială oferă o economie 

“mai mare sau mai mică (după sistemul, ce se adoptă) a 
cheltuelilor de telegrame, garantând în acelaş timp -secre- 
tul ştirilor transmise. .- | Sa aa 

“Este de o: insemnătate fvarte mare, ca fiecare casă . 
comercială mai mare să aibăo astfel de cheie, care să-i. 
permită a'transmite cu cheltueli cât mai. puţine posibile 
comunicări telegrafice amănunțite corespondenţilor săi, ca “astfel să se poată folosi de ocaziunea. ce i se prezintă, 
spre a încheiă o afacere avantajoasă, inainte de. ve ar: preveni-o concurenţa. Cu ajutorul unei astfel de chei co- . merviantul dispune de informaţiuni sigure şi urgente, fară 

î aceste știri pentru prima oară din 
ca.să fie silit a a afl 

„ Ziare, după ce'ele au fost cvnoscute mai întâiu de alții sau cel puțin în acelaș timp. De „ Pentru bănci d. e. este. foarte: important. a luă cu- noşlință cât mai în grabă de complicaţiunile politice, de rezolvarea. acelora, ie. marile planuri financiare, de tvene: mentele importante din marile case "comerciale, elc., pen- truca să: poată trage folos din acestea în cea dintâiu oara. a hursei, înainte de ce intâmplările respective. să fi fost cunoscute uculv şi prin urmare sa fi influentat cursurile. "Toate acestea se pot spune şi despre celealalte case comerciale, ce lucrează cu tările transoteanice, fie ca ele exercilă comerziul de import, de export sau de comision, “sau că se ocupă numai cu afacerile-de bursă. . . .. “Societaţile ds navigaţie au un. interes mare, ca fie informate câl se poate de exact şi de efli cările flotelar lor. e 
Pentru luerările mari industriale un cod intocmit după trebuințele Jor formează: un prețios mijloc de legătură intre centrală şi mountorii ei de.peste mari. ia In sfârşit Şi guvernele au treb să le permita a â în leg 

sa 
n despre. miş- 

vință de un mijloc, care ătură permane nta şi iutimă cu re- 
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“prezentanţii lor din străinătate, cu coloniile şi cu vapoa- 

rele lor. a | Da i 

Marile case de peste mări 'din țările, ce sunt mai 

“mult sau mai puţin izolate .de marele trafic, au trebuință, 

ca să fie informate de corespoadenţii. lor europeni despre 

târgurile de producte, ce le. interesază, ca 'după acestea 

să-şi poată regulă operâţiunile lor. Şi casa europeană va 

tace cele mai bune afaceri, dând posibilitate coresponden- 

tilor sai de a' face la timp încheieri avantajoase. 

„Numai cel ce are o copie a codului va puteă ințălege 

“0 depeşă, dacă va şti sa se 'folosască 'de codul respectiv. 

Sunt o mulţime de sisteme pentru compunerea -de 

chei telegrafice 1). - A a 

Cheile telegrafice se impart în două clase mari : 

1) Coduri de cuvinte şi. - 

.2) Coduri de numere | 

împreună cu toate subimpărțirile lor.: - | 

Codurile de cuvinte. Indată ce 's'a ceschis întâiul 

cablu (în 27 Iulie 1866), diferite case mari de cometciu îh-_ 

cepură a întreținea o corespondență animată cu comer- 

cianţii din țarile transoceanice, folosindu-se de coduri proprii 

compuse 'de câtră şefii sau funcţionarii lor. Aceste coduri 

au fost făcute pentru intrebuințarea ' respectivelor. firme, 

astfel că în loc de un preț sau de o expresiune comercială 

"în Ic de o caatitate, ete.' se telegraiiă numai un singur 

“cuvânt. Aşa d. e. în loe de:. e 

- Va oferirăm ferm“ - „Ofertă fermă 

; Vândurăm pentru contul d-voastre* *  Vândurăni 

„Porumb alb american Mixed“ - -. Mixed 

„Cu sacul pei 100 kilo, rrutto per netto“ /nclusiv 

“Cantităţile şi preturile se telegrafiează în.o grupa de ' 

a 

, 3) Notă. De oarece îmi este imposibil. a.tructă toate aceste sis- 

teme, recomand celor ce vor să aibă “cunoştinţe despre ele. impor- 

tantu scriere a d-lui €. Herb -„Kauimânnische Telegrammatik”. în care 

- se află expuse în un mod „critic toate sistemele collistice, conforu 

desvoltării lor istorice. 
| i i 

7



— 52 — 

numere, aşa d. e. în loc de 350 de saci cu 56 de lei sacul 
se telegrafiează 33056, etc. a LL | 
| In curând se lreci la' limbagiul convenţional, luân- 
du-se cuvinte din limbile vii, cărora li. se dădură alt în 
țăles, decum îl-aveau în:limba respectivă, de unde sau 
Juat ; astfel că nu mai erâ nici o legâtură între însemna- 
rea: proprie a. cuvântului şi. între cea telegraliata, d. e. 
| Adducible : „Votre limite est trop elevăe, abaissez-la a“ 

" Abide: „We are anxiously waiting for au answer: 
Naturlehre „Ihr Auftrag ist jetzi ausgefiihrie. . 
Mult timp comercianții se mulțămiră cu acest sistem. 
Cel-dintâiu cod general în limbagiul convențional a 

apărut în Anglia. EI se numeşte codul A. B. C., din cauză 
că cheia cuvintelor acestui cou este întocmită în ordine 
altabetică. Autocul acestui cud, din care -pâna acuma uu 
apărut 4 ediţiuni, este d-nul W. Clauson-Thue. După acest cod general apărură'alle coduri, dintre. cari unele speciale pentru comerciul de cafea, pentru bursele de efecte, pentru afaceri de navigațiune, pentru “comerciul cu Bolivia, cu Haiti, cu Indiile olandeze, etc. - Dintre coduriit . “generale, ce apărură mai in urmă, amintim urmatoarele : Codul Staudt et Hundius (acesta se întrebuinţază- în comerciul cu - America latină), Codul Leviathan, Codul telepraâc Standard, “ Codul telegrafic comercial „EI Indispensable&, Cvdigo tele- graphico, Codul A-Z, ete, Dintre: codurile speciale pentru „anumite rainuri citâm următuarele ; Special Telegraph Code: adapted to the Eastern “Prade, Cable Cod for the Long ford „Wir el Steel Co., Shipowners Telegraph “Code, Anglo- American Cotton Telegraph Code, Ind'gn-Telegram Code. ete. În acelaş timp şi codurile propriu zise. particulare progresază în 'desvoltarea lor. „Năzuinţa. d miile introduse un nou sistem, 
mult .şi care -este -foarte “bun” pentru anumite scopuri. Acest sistrm se bazază pe împărţirea cuvintelor: în r&dâcini şi terminaţiuni. Unindu-se. o radăcină, cu'e are un inţăles, cu o terminațiune, care are alt ințales, se puleă exprimă: prin un 

„ce şi aslăzi se. întrebuințuza 

-- “ ceda a = 

e a măi econo-. -  
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singur cuvânt, ceeace după celelalte coduri trebuiă expri- 

mat prin două cuvinte, d. e. BE 

Potil (rădăcina): „Va oferim ferm cu pretul de N. 

30'/2 e. et-f.. Hamburg“ şi | 

Atote (terminaţiunea) : „150 saci ă 112 ptd. englezeşti: 

Unind acum aceste. amândouă pârți de cuvânt avem : 

- Politătole: „Vă oferim ferm 150 saci-â 112 :pfd. en- 

| glezeşti cu prețul de M. 30'|, c.et f. Hamburg“, | 

__ Insă din cauză, că în limbile, ce există, nu se putură 

găsi decât cu mare greutate până la 1000 de rădăcini, ce 

„se puteau. combină cu 50 -de termioaţinni, - de .acrea..se' 

creară cuvinte, ce nu există în: mei o limbă. Aşa găsim 

în un:cod următoarele” rădăcini şi termifaţiuni : 

Rădăcini | i Terminaţiuni i 

Abab==Vândurăm Aba o reducere de 92% 

" Abec=Cumpărarăm . Ade= „pp o» 38% 

Abid=Putem cumpără Afi=sa o . 50% 

Abug=Cumpăraţi  -  Ago=„» » 10%/o: 

Din combinatiunea  acesto:. rădăcini şi teriminaţiuni 

se pol formă diferite cuvinte d. e. - 

Abab.aba : „Vandurăm cu ce reducere de 5/a. | 

* Deoarece de multeori se intâmplau greşeli în trausmi- 

terea acestor cuvinte țormate de fantazia diferiților codişti, 

cari greşeli uneori costau mii, când eră vorba de comande 

mai mari, şi deoarece din. aceasiă cauză adeseori se iveuu 

conflicte 'intre oficiile telegrafice şi publir, administraţiunile 

„unite ale teleg ratelor au publicat prin” organul lor din 

Berna (Bureau' international; des Administrations telegra- 

phiques) o listă de câvintele, “ce “sunt admise: in "transmi- o 

terea telegramelor in limbugiul convenţional. Acest dic-- 

ţionar, care apării in întâia ediţie în. 1894, este întitulat : 

„Vocabulaire de mots admis pour la cofectiou des | tele. 

gramrnes en langage convenu“. A doua ediție a acestui 

“vocabular a apărut în 1899. Dacă cineva prezintă o tele- - 

gramă, care nu e în conformitate cu codul oficial sau cu 

un alt câd depus, : atunci oficiul! respectiv este In drept a



cere prezentarea cheii întrebuințate. şi se considere Cepese 

: ca 'cifrată, faxând-o astlel. 
Codurile de, ntmeri (coduri ciirate). Pria “publi- 

“carea codului oficial de cătră -biroul internaţional al admi- 

nistraliunilor telegrafice sa pus baza desvoltării “codurilor: 

“de numeri. De oarece cuvintele din acest cod sunt nume- 

'rotate,. încetul cu încetul cuvintele nu mai fură cunsiderate 

„ca părți. esenţiale. ale codului, ci numerii cari corespundeau 

acelor cuvinte, astfel că se teiegrafiau numai. numerii. In 

- modul acesta. s'au desvoltat codurile de numeri, cu ajuto- 

rul cărora se pot transmite telegrame secrete şi eftine. 

Cursurile dela bursele de mărfuri şi de efecte se. transmit. 

„prin telegraf cu ajutorul cudurilor de numeri. Pentru com- 

punerea acestor coduri s'a luat de bază fundamentul genial, 

pe care este întemeiat sistemul de numeri arabi... | 

O cilră işi schimbă însemnarea, precum se ştie, după 

Jocul ce-l ocupă în o grupă de mai mulţi numeri, d.e. 

citra „3“ însamnă în locul intâiu la dreapta „trei“, în a 
„doilea „treizeci“, în al treilea „trei sute“, etc. 

ÎN Dacă acuma unei astfel de cifre ise dă orişice altă 
însemnare în loc”de însemnarea proprie, în: cazul acesta 
prin o grupă de mai multe cifre se poate exprimă 0 pro- - 
pozitiune câmbinată, întocmai aşa precum în loc de „două- 
zeci și patru. de mii“, „opt sute“, .şasezeci“, „patru“ seri- 
em numai „24864“, adecă prin un număr constătător din. 
cinci cifre se exprimă patru noţiuni de valoare. po 

Cel dinlâiu şi. cel mai simplu mod de. a. întrebuinţă 
n telui acesta cu folos sistemul arabie dădu naştere la'a 
doua clasă: mare de chei belegrafice, * la codurile de nu- 
meri, numite şi coduri cifrate, cari s'au desvoltat treptat 
„dela sistemele .cele mai. primitive pâna la cele mai perfse- 
ționate 'de astazi. 

Se presupunem, că o casă de cafea din Navre are de 

e et alo ri pe Zi a deombii sei agenți dn eritele termine importante, in 
cazul acesta, o astfel de depeşă transmisă i în limbagiul clar 

 



ar fi exprimală în modul următor: «<Notăm . Marte 38% 
compărător, Mai 98%. cumpărător şi “vânzător, Septemvre:. 

40 nehotărit, Decemvre 41% târă lendinţă“. Se presupu- 
nem, că lăsâm la o parte vorba „notăm“, care se ințălege 

"- de sine, totuşi telegrama cuprinde 13 cuvinte, deci plătin- 
du-se 15. centime de cuvânt: depeşa va costă fr. 1.95. Chel- 

tuelile de telegrame costă zilnic pentru fiecare . agent .im:- 

preună cu amândouă adresele: fr.. 4.50, Insă multe. case 
telegrafiează cursurile la zece şi-la mai mulți amici şi a- 

genţi, aşa că cheltuelile zilnice "numai pentru . aceste de-... 
pese se rădică cam la 45' 'de franci, 

_Notăm cafeaua, sood average Santos: 

- 

    
“Mille . - Şi . i Sutele. 

0: | fr a 
t pentru luna curgntă”. » | iinaca piimitorul' 
2 OLanuar: | va şti d.v. dacă tre-   „... Marte o i | |xe să cetească ir. 

  

      
  

0: 0 
1: 1 
2;9 

3 13:38 + 
4 3 Maiu ! 4:-4 | 38Ssau48,—sau58, . 

d dunie 1-5:.9 „:|de acea s'au lăsat 
Bo. . August 16:6 + [lao parle zecile şi 
7 Septemvre: 11:77, e setelegrafieazănu- 
S „ , Octomvre 18:8., [mai unităţile. 

E! Decemvre' 19: 9 2 

Zecile i Unităţile - 

V: 0: fara tendință pronuoată 
1 ::1/s - ! 1 cumpărător - 
2; 14 | 2: vânzător. . 
3: - i _ 132 cumpărător şi vânzător 
4: ps &sterm 
Sa 1 Bz calm 

6: 27 | 6: trăgânat 
1: 7/s | 1: animat 

8: | 8: scădere 
9: | 9: constant   

Cheituelile sunt: cu: mult mai mici, dacă ne folosim E 

„de nrmâtoarea tabelă pentru. transmiterea cursurilor
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In această tabelă se cuprind de patru ori cilrele dela 
0—9, cu toate. acestea ele au patru diferite înţălesuri, după 
“cum se află în locul miilor, sutelor, zecilor:sau unităţilor 
în grupa de 4 cifre. Aşa d.e. 

Miile . arată luna | 

Sutete. < fracţiunile 
Unităţile -< tendinţa | 
In loc: de a expediă. depesa de mai sus - in limbagiul 

- clar, telegrafiem numerii şi depeşa va fi redectată în mo- 
. dul urmălor: Da 

„„Notam cateaua, Santos Good average“, . 

    

  

    

3 S 2 i 
Marte | 8 A. - cumpărător 

4 —S 8 
“Mai so 15 cumpărător şi vânzător 7 sa | Septemrre 0 AR scădere .. 

) 0. „ Decemvre 0 ra tendinţa 

grupa întâiu este 3821, a doaua 4843, a treia 7008 şi a _patra 9120; astfel întreaga depeşă va cuprinde numai 4 cuvinte în loc de 13, de unde exista pentru: casa amintita e economia zilnică de 9X15X10X2=fe. 26.80. Prin ur- mare mica muncă-a traducerii se plăteşte !), . „ De oarece conform ari. XĂ. $ 6 a uniunii internaţio- nale de telegrafe cinci cifre se socotese ca un cuvânt, de aceea s'au făcut coduri şi pentru grupe de 5 cifre, Dintre codurile cifrate citam următoarele coduri gene- rale : Codul d-lui G. Agerschau, extra Code-Words, Diction- naire abi6viatit 'chiftre de F, 1, Sitiler. etc. Dintre cele spe- - - ciale citam: Codul lui C. Herb pentru comerciul de lemn 

„_1) Notă Pentru celelalte sisteme de codurt cifrate vezi C. Herb " mRaufmânnische 'Telegrammatik« pag, 17—73,. a    



  

colorat cu insula Haiti, codul lui Herb pentru: comereiâii 5 
de cafea din Venezuela (in patru limbi), Herb's Special 

Cable Cod for the East-Indian Oilseed Trade. Un cod ge” 

neral foarte răspândit este «Lieber's Standard». Mai multe 

greutăţi au. întâmpinat cei -ce au făcut coduri speciale pen- 
tru ramuri, cari au trebuință de o însemnare foarte amă- 
nunțită a numeroaselor călităţi, a. greutaţilor, d.. e. pentru 
„comerciul en gros de. pielărie sau.penlru acele articole, ce 

sunt supuse unei scâderi mari şi repezi. 

Impărțirea scrisorilor comerciale. 

PARTEA l. 

Scisorile comerciale se împart în “următoarele * 4 
grupe : | 

1. Circulare şi oferte de serviciu. | 
II. Scrisori de informaţiuni, de. recomandare şi de 

credit. a 

MI. Scrisori în afaceri de mărturi, 
IV. Scrisori în ataceri de exediţiune şi d asigurari, 
V. Scrisori în afaceri de 'polițe. 
“VI. Scrisori in afaceri de valori, devize, etecte 9u- 

_blice şi cupoane. Aa 
VII. Serisosi despre plățile cu bani gata şi despre 

corapensaţiuni. - 
„VIIL. Scrişori în afaceri de conturi curente, întârzieri 

“de plăți, insolvențe şi falimente. | 
IX, Scrisori ia. afaceri de participaţiune şi _consorţ. 
X. Scrisori in afaceri de incăreâri de corăbii şi asr: 

gurări maritime, Dea 
XI. Oferiri de servicii. 

- PARTEA 10 a 

1. Formulare. | 
"1, Lucrări de birou, 
Toate aceste grupe de. scrisori impreună | cu' subim- 

“părţirile lor sunt .tractate' în mod special. Scrisorile din 

fiecare capitol sunt precedate de teoria respectivă.



- CIROULARE. | 

tele comerciale de un caracter general, pe cari voim a le 
aduce la cunoştinţa tuturor corespondenţilor. 

- Circularele se tipăresc, se litografieaza sau se .repru- 
duc prin ajutorul unei maşini (centigraf, hectograf): 

2. În cele: mai multe cazuri data nu se' exprimă in mod hotărât. Adeseori se obicinueşte u se arătă numa „luna redactării, iar unele circulări conţin observaţia: «Dala _Stampilei poştei (data sigilului poştal)“, d. e... 
Jaş:, lulie 1906. | e 
Iaşi, data Stampilei poştei data poştei. - | 3. In loc-de „Domnule“ îi 

uneori, după modelul circulurelor 
timii şi simplicităţii) literile 2. P. 
tendis, adecă lăsând la o parte adresa); sau. P. 7. (=/7leno Hitulo, adecă cu titlu deplin); sau şi S. 7. (=salo 'titulo. adecă in loc de titlu). a 

4. Cel ce redactează circulara o subscrie - e 

(. Ciccularele sunt niște comunicări despre evenemen- 

A 

germane (din cauza scur- 

u mâna proprie, sau aplică semnatura sa ca facsimila (imitarea: perfecta a iscaliturii). | 
5. După cazurile; cari.pot să dea: ocăzie l unei circulare, se pot deosebi : 
A. Circulare la: intemeiarea unei case de comereiu. B. Circulare in timpul existen!ei unei case de comertiu. (.. Circulare ja desfiinlurea' unei case de comerciu. 

a “emiterea 

s 

„în: adresă se întrebuințază . 

(=praemissis Braemit- -   
e
t
 
mm
m 

a 
a
a
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A. Circulare la- întemeiarea- unei case „de 

comerciu. 

"= Civeularele, prin cari se arată întemeiarea unei case 

de comerciu, conțin pe lângă loc și data şi urmâtoarele 

indicaţiuni : 

a). Avizul despre intemeiareă casei de coniereiu, ară- 

tând firma. 

b). Arătarea felului de. comerciu, cu care mai ales ne - 

vom ocupă. 

€) Declaraţiunea, că avem cunoștințele trehuitoare şi 

practică, pentru. conducerea afacerilor, de aseminea câ po-. 

sedăm capitalul necesar pentru întreprindere !). 

:9) Rugarea pentru incredere sau pentru ordine, pro- 

nitând a justifică pe cea dintâiu şi de: a-şi da toată 

silinta la indeplinirea celor Jin urmă. 

e) Arătatea semnaturei pentru a înlătură greşeliie sau 

falşificaliunile, 

4, lafiinţarea unei 'case de coloniale şi i de tegărie.: 

Galaţi, q: 76 Ianina 1900- 

“ Domnule, 

“ Avem onoare a vă face crinoscut, că cu începer e. 

"de astăzi. am înfiintat în acest oraş o casă en gros de. 

coloniale Şi de ferărie sub firma 

 Dăpinesca. a. Zunea. 

* Cunoşlinţele noastre speciale dobândite - prin o 

practică îndelungată în această rantură de comerciu 

' 1) Wotă. Deciarăţiunea din urmă (despre capital), care, se în- 

țălege de sine, că trebue făcută cuo anumită rezervă şi modestie, 

poate să; şi lipsască, fiindcă acei, cu cari voim a intră în relaţiune, 

vor cere întormațiuni “amănunțite “despre starea firmei noue, înainte . 

de a iitră în relaţiune cu dânsa. -



precum şi capitalul, de 'care dispunem, ne fac să 
“Sperăm că ne veţi onoră- cu înc ederea d-voastre; 
de care vom şti să ne facem. demni prin O muncă 
slâruitoare -şi exactitate scrupuloasă. 

Vă rugăm binevoiţi a luă notă de semnaturile 
noastre Și a primi. asigurarea considerațiunii, ce ză 

- Păstrâm. 

Drăgănescu ef of ca 

D-nul D. Drăgănescu va sennă : Drăgănescu et Bunea | 
5 4 Bunea "o Drăgănescu ct Bunea 

2. Infinţarea uuui magazin de hăinărie. 

1 „- Buzău, dula poştei. IA NA p De Sa lana Sb, Panaileseu | 
Magazin de hăinărie, 

manufactură” şi matunțişuri 
La „Principele Carol, 
Strada Târgului. 

BUZĂU 

PI. | | 
Am onoare a vă comunică câ. am deschis în Zocalitate un magazin de hăinărie, manufactură și mărunfisuri Sub firma mea 

Tanase St. Panaitescu, i 
cu emblema „La Priucipeie Carol: „înregistraia tribunalul Bus zu Sub No. 45993. 

Capitatul Suficieul şi experiența - mea ântclehan- fală în această ramură mă fac. a speră în „bine: doilorul d-voastre concurs, - 

la 

Cu toată stima 
Tanase St. Panaitescu 

 



0
 

X
—
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3. Infiinţarea unui magazin de manufactură. 

a Bucureşt, 75 Februar 19117. 

Bazar de Paris 
Steriu & Giurgea 

Magazin de mănufactură 
pânzărie şi galanierie 
SIR. PiNZARI No. 

(colț cu Calea aloşiton 

BUCUREȘII . 

Donmule, 

4vem onoare a tă. aduce la camnostință, CĂ, ca înce- 
-pere dela 15 Februar a C., în urma contractului de de 
asociație încheiat între noi am deschis în strada Pânzari 
Wo. 18 (colț : cu. Calea Ifoşilor.) un magazii de manufac- - 
ură, Pânsărie şi sgalanterie sub erblema „Bazar de 
Paris, ” 

Firma socială va fi: 

STERIU 8: GIURGEA. 
Fiecare din asociați va. ateă dreptul de a ungajă 

firma. Experienţa şi cunoştinţele dobândite de noi în timp 
de 15 ani câl am funcționat î în magazinul d-lui Dimitrie Pe. 
trescu, precum şi capilalul, ajutal de munca şi energia, de 
care dispunem, ne fac să credem, că vor fi garantii  su- 
ficiente pentru a merită încrederea d-voastre. 

Sper nd în binevoitorul d-voastre concur's,. vă rugăm a 
“ Tua notă - de . semnaturile voastre şi a primi. asigurarea 
„cousiderațiunii, „noaslre. e 

d A  Srerive GIURGEA. 

D-uul Athanasie I. Steriu za semnă:. Steriu <£ Giurgea 

D-nul PWicolae Giurgea . . „., Sleriu & Giurgea



_o_ 
4. Infiinţarea unui magazin de modă. 

E > Bucureşti, 1 Februar 1911, 
P.-P. ! | 

Priu aceasta avem onoare a vi anunţă, că am deschis as- 

tizi în piata de aci, slrada Lipscani No. 16, an magazin en gros 

de modă sub firina . 

A. Neiolesecu et Co 

O petrecere de -mui mulţi ani în Paris, Londra, "Berlin 
Viena ne-u dat ocazie să încheem legături, ce ne permit nu nu- 
aai acuta la începtul afacerii a vă oferi spre alegere un de: 
pozit asortat cu mărfurile cele mai de gust în ramura noastră, 
ci şi mai târeiu ne pune în stare Să - că putem servi în totdeauna. 
cu produsele cele siui noaue ule madei din numitele oraşe. , 

De oarece mijloace suficiente ne petit «. acordă corespon- 
dențilo» noştri toate înleslnirile posibile în ceeace. priceşte preturile, 
sperăm că veti binevoii 4 ne onoră cu ordinele - d- voastre. Ne vom 
du toată silința de « ne” păstră prin ac serviciu conştiincios în 
creerea arătată, 

Vă rugăm a luă notă de semnaturile noastre. _ 

S 

„20: Cu toată stima, 
| | „a Niculescu 6 Co. 

D-na. Ana Niculescu : da - semnă: A. "Niculescu et Co. 
o. Mietoria Petrecu , n A, Nionlescu, et „Co 

5, Infiinţarea i unui. atelier de “modă şi de. rufărie. 

laşi J , Septemure | 1906. 

s: Doamnă, o i 

„Prin prezeuta am onoaze a vă inştiință, că dela 1 Octom- 
are a. c. voiu înființă în . acest oraş, strada Lăpuşneanu No, 15. 
un atelier de croitorie şi de rufărie . sub Firma 

“Marin Grigorescu. 

Ca absolventă a şcoalei profeăionale din laşi imi voiu 
da toată silința spre a mulțămi pe doamnele, Ce oor binevoi 

"a mă onoră cu comandele d-nialor, a  
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6. Infiinţarea unei agenţii şi. case de comision. 

. Si Na Bucureşti, dala poştei, 1907. 

I. Popescu, V. Constantinescu et-Comp. 
-Furnisori de tot felul de. cherestea 

Agentură şi Comision 

Bucureşti : 

“Strada Vintilă No.:3, 

ADR. TELEGR.+ - ” RI 
[. Popescu LA Constantinescu et Corap. i 9. 

RD | ! Ș 

Telefon No. Talia 
SIT as: 

Piatra- Neamţu 

  

- Deposite . 
P : Pucioasa o . 

= = 

  

Ia 

  

Să 7. 

45 en plăcere. u vă îracunoştiinţă, că pe lâng gă comier- 
ciul. noslrit de cherestea en gros, ant. înființal o secție de 
ageulură şi comision, pentru diferite. mă Furi « alăt din fară 
căt şi din străinătale. | , 

ocniru acest scop am asocia! Pe d-nul Aurel Popescu, 
“încredințândug-i d-sale direcția acestei asociațiuni. 

Ve vom da silinfa a întemeia relațiuni cui străinăta- 
leu atil Benlru România căt şi pentr u Bulgaria şi Serbia, 
a înființa evenlual deposite de comission şi a întreline pe 
cât ne va fi Posibil raporluri atât cu - sir itinălalea cât şi 
cu stimaţii noştri clienţi. 

: Bazaţi pe experiența îndelung: gată: a Donului durel 
“ Popescu, căt şi pe- mijloacele materiale care ne stau la 
dispoziţie,” sperăm că voim. puteă justifică încrederea, cu 

care veți binevoi a ne onora.
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Rugându-vă a luă nolă de semnaliurile de iai jos 

Vă salulăm cat loală stima. 

. 
, Popescu, V. Constantinescu et Comp. 

- . Da J, Popescu -a. senută :  1.. Popescu, V. Constantinescu 

et Comp. 
_Z. Popescu 

D-1 V. Constantinescu va seină : 1. Popescu, V. Constaulti- 

nesca et Comp. 
V. Constantinescu | 

D- d. Popescat -za Semnă : 1, Popescu, V. „Constantinescu 

- i | et Comp. 
A. Popescu 

4 

7. Înfiinţarea -unei case de. comision, 

Constanța, 1 Iunte 1911. 
Domnule, | 

Prin aceasta aveni onoare a vă înştiință, că dupăce 
am reprezentat mai mulţi ani în piața de aci cele mai re- 
numite case din Franţa, Belgia,: Olanda, Elveţia, „Anglia 
şi Germania am deschis aci o casă de com ision sus firma 

Pop, Somerunu et Comp..: 

Nu vom ocupă :cu vânzarea în com 
ilor de mărfuri. E | | a 

Cunoscând piața noastră, avândo experiență îndelungată în toate ramurile acestui comerciu putem îndeplini ordinele, cu cari veți binevoi a ne însărcină. Ă ÎN 

ision a tuturor speci- 
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« Vă uugăm a'luă cunoştinţă de semnaturile noastre ce, 
urează, „- 

e Cu deosebită stimă. 
„Pob, Someşanu et. Comp. 

D-nul loan Pop va semnă :' Pop, Someşanu et Comp. 

„ Vasile Someșan : Pop, Someşanu et.. Comp. 

„.. Refereuţe : 

Disconto Geselschafi, Berlin. a 
Credit Lyonnais, Lyon. , 

“ Marcuard et Comp., banchieri Paris. 
Bariug Brothers, Londra. 
-Bauca natională . a României, Bucureşti. _ 

3, Infiinţarea unei fabrici. 

Azuga, 5 Septemare 188. 

Domnule, 

Avem onoare a vi amunţă, că ai înfiintat aci o fa- 

brică de postav sub firma 

Rhein, Schecser et Cie. 

Vă rugăm a ne onoră cu comandele d-voastre, pen- ! 
" dru-care scop vă alăturim un preţ cureul, 

Sperăm, că fabricatele noastre, la a căror preparare 
se dă cea "mai. mare îngrijire, pol vivaliză - cu. Similarele 
altor. fabricanți şi că preturile suul. destul de moderate. 

Ne-am stuf foarte onorați, dacă vam putea aucă 
de client. Vă asigurăm, că ne vor da silință să vă servint 
în, orişice privință aşa, ca să fiți multămiți. 

Vă 7uzăn a luă notă de " semnalurile noastre. de 
1iii Jos. - | 

Cu deosebită 3timă. 

N N „Rhein, Scheeser et C-ie. 

D-uu. Rhein va Senmă : Rhein, Scheeser et C-ie. 
D-nul Scheeser va senină: Rhein,  Scheeser et C-ie. 

o
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9. Infiinţarea uiiei bănci e 

Bucuireşti, data stampilei poştale 1911. 

- 
Domnule, - 

7 

- Ne permitem a vă anunță, că am deschis la 1 Ianuar 
1906 o casă de bancă sub. firma 

Ss - 
loan „George. et Comp. 

N 

“ Având capital indestulător şi bazaţi pe experiența, Ce- 
ani dobândit-o în decurs de mai “mulți ani în afacerile de 
bancă, credem, că am puteă. oferi toate îulesnirile” pentru îngri- 
jirile afacerilor d-voastre. 

Vă rugăm a luă cunoştinţă de semnaturile noastre. şi a 
primi asigiir area deosebitei noastre 

Dinul loan Georgescu va senină: 
D-nul Vasile Dimitrescu va semnă : 

considerațiuni.. . . 
Ioan Georgescu et Comp. 
Ioan Georgescu et Comp. 

"Joan Georgescu. et Comp. 

o. Intiinţarea nnei societăţi în comandită, 

Domnule, 

Avem onoare avă comunică, 

Brăila, I anuar 1911. 

că am înființat sub protec- 
fiunea d.lui Ioan Bancotescu, fostul nostru sef, o casă de bancă şi comision sub firma 

Vasilescu et Grigorescu, 

la care d-nul Bancotescu participă ca comanditar - cu : “un capi- tal de şasă sute de mii de lei. Ne permitem a recomandă - bu năvoinței d. voastre întreprinderea noastră, 
Vă rugăin a luă notă de semnaturile * 

asigurarea deosebetei noastre stime. 
+ 

Semnatura d-lui loan Vasilescu: j 
Semnatura d- lui Vasile Gri gorescu : : 

noastre Şi a primi 

Vasilescu et Grigoresci 
Vasilescu et Grigorescu 
Vasilescu et Grigorescu 

  

  
LA 
R
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11. Inființarea unei societăţi în comandită, 

Jaşi, data slamfpilei poştale Mai 1909. 

P. Ballo, C.Popovici& ie ae 
SOCIETATE IN COMANDITA 

— IAŞI — 

Birou autorizat şi pus sub 
controlul onor. camere de | 

<omerciu şi industrie din laşi. Ri . 

r 

  

informaţiuni comerciale pentru - 
toată România. 
  

Serviciu special penrru încasări 
  

Import & Export. 
  

AGENTURĂ şi COMISION 
  

Adresa telegrafică : 

„PĂLLOPOP* IAȘI 

P.T. . 

Avem onoare a vă informa, că am în- 
fiinţat în acest oraşo casă de comerciu | 

în comandită sub firma socială 

P. Ballo, C. Popovici & C-ie 
având de scop conducerea unui birou 

de informațiuni , incass0, agentură şi 

comision. | 
Onorata cameră de comerţ şi -indus- 

trie din iaşi, recunoscând marea im- 

portanță a unui serviciu regulat de iîn- 

formaţiuni şi încasări pentru stabi-. 

lirea de raporturi sigure şi serioase 

în afacerile comerciale, a. binevoit
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1 - 

Băauitorizeze funcţionarea acestui bi-: 
rou sub controlul cel mai YTiguros. 

Suntem convinși, că sub aseminea 
auspicii Şi cumunca depuşă peniru or-— 
ganizarea serviciilor noastre von fi 
în măsură a servi. cu promptitudine 
interesele caselor din vară și din 
străinătate în orice ramură de afa- 
ceri,în care intervenţia noastră va fi 
necesară. o o | 

* Pentru serviciul de informaţiuni comerciale adis- 
punem de un material bogat, atât pen- vru localitateca&ât şi pentru celelalte 
orașe din întreaga yară. Suntemastfel în măsură a procură informaţiunile 
cele mai exacte asupra oricărei per- Soane. Sa - ! 

” Serviciul de incasso 
special spre a put 
căsări— chiar pe 
iimpul cel mai scu 
bueli moderate. a Afacerile . de agentură şi comision: vor forma de asemenea obiectul celei mai. seri- oase atenţiuni ain partea noastră. 

e organizat în mod 
ea efectua orice in- 

Ti.posibil şi cuchel- 

Asigurându-vă „„ Că vomdepune toate Stforţările peniru a'obţinea şi păstra increderea, cu care veţi binevoi a.ne onora, vă rugăma lua notă de .semnatu-— rile de mai jos și a intrebuinţa ser- viciile noastre la Prima ocaziune. | Primiţi incredinţarea celei mai „distinse consideraţiani.! - Donmtl Pai Ballo va 
Du Cousi, Popovici ta 

  

cale judiciară in 

Senna : Ballo, Popovici «€ C-ie. o A - | sennă : Ballo, Popovici el C-ie. , 

po
a 

o



12. Inziinţarea unei bănci pe acțiuni. 

Zaşi, 24 Tanutar 19. | 
Strada Ștefan cel Mare 49 - 

Banca Jașilor 
— SOCIETATE ANONIMA =: 

Capital 1.000000 lei 

. 9. 
| 7 

“ 4oem o onoare, a vă aduce fa cunoştinţă, ca am înfi- 

“iuțal în Iaşi o societate anonimi: pe acţiuni cu an capital | 

social de 1.000000 lei sub, irma: 

„BANCA IAȘILOR, - 

care «i şi începul operaţiunile sâle.. 
Actul constituliv şi siatutele socielății. au fosi publicate în 

„Alonitorul oficial“ No. 217 din 23 Decembre 1910 şi 

„Gazeta de laşi“ Wo. 113 din 29 Decembrie 1910. Dă 

| Banca luşilor se va ocupă cu lot soiul de operațiuni 

financiare şi de bancă, potrivi! url. 7. din slatul. 

Consiliul băncii este compus din următoarele "persoane :
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MEMBRII: 
NU 

Const. Climeseu, prof. universitar | Ioan Prassa, prof. și propriet. 
Ă onorar | J)r. E. Puşcariu, profesor uni- 
Pand. Zamjirescu, avocăt şi propiet. versitar şi proprietar 
Nicu Cananău, proprietar. Dim. Bogonos, mare comerciant 
At. At. Gheorghiu, advocat . o șt proprietar. 
Coustantiu, Ș. Rrupensky propriet. | ZI. V. Praja, prof. şi proprietar 

Ss 

"CINZORI : 

Gh. Cristofor, advocat şi proprielar. 
Dragomir Hurmuzescu, Profesor nivers. şi prob. 
Gr. Gr. Iamandi Proprietar. 

A 
. 

Direcţiunea băncii «fost încredințală d-lui Cristea Daniel, fost funcționar superior la Banca ttațională. ! Mai jos veţi guisi dista. persoanelor, cari în nod co- lectiz, câle doi, pot, senină valabil pentru bancă 

7 BANCA. IAȘILOR 

Domnul Constantin Climescu, preşedintele 
consiliului de ad-ție ca semnă : 

” | | ă | . | | G Glimeei ec 

Domnul Pandele Zamfirescu, zice-preşe- > 
dinte za' seniă : 

, ME o. Banufiteseu N bă . 
” | Las 

.i 

e 
ae
 
R
R
 

i



  

  
(ionale. 
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Doninul Dr. Ei Puşcariu, mentbru de- - 

leg gat, va Sen :. 

8. ş Puierapise ! 

Domnul Cristea Daniel, director, ta semnă : - 

Domnul Constantin Popotici, .şef-contabil, “ 

"Da Senna” 

-. 

a Cost. Paprauieri 

-, 2 x . ” 

13. Infinţarea unei socțetăţi de oxport. 

- 4 

Bucureşii, dala stampilei poştale 7191], 

Lă 

Doninule, 

7 
. 

Azem onoare a vă anunță, că ' am înființat în piala - 

de aci cu răspundere bimitată sub protecția celor” mai în- 

seninăți agricultori şi indusiriaşi ai României 0 societate —. 

cu un capilal de: 800 de. mii de lei pentru a Javoriză 

"exportul produselor româneşti în străinătate şi pentru a 

deschide uoue locuri de desfacere industriei. noastre na- 

„N 

Atențiunea deosebiti, ce ani avut-o în alegerea ugen- 

ților noştri, cunoştinţele temeinice despre țările, în cari 
,
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= chemaţi a“hicră în interesul comitenților noştri, e 
îndrebtățesc a crede, că mijlocirea noastră za fi de at 
folos real pentr'un mare număr dintre producătorii noştri. 

Putem să vă informăm cât se poale de exact nu sut: 

„mai despre cererea articolelor d-voastre în acest sau în a- 
cel ținut şi să vă înştiințăm necontenit despre » fluciuaţiu- 
nile preturilor curente, ci sunet în stare să înlesnim Şi, 
operațiunile  d-voastre, dacă doriţi, înaintândi-vă două 

„Zreimi din produsul ' probabil al vânzării, scăzând trans- 
portul şi cheltuelile, sau cuinpărând ge loc articolele des- 
tinate pentru export şi vănzânahe: le: în străinătate pe cou- 
tul nostru. propriu. - „. - 

Sperăm, că, apreciind aceste deosebite înlesniri; veți 
binevoi a ne favoriză cu ordinele d-voastre său a ne arătă 
propunerile dvoastre. Aa | 

IN | Cu toată Stima. 
Societatea românii de export 

e „Director. . 
a Ioan Popescu, 

“B, circulare în timpul existenţei unci case | e de comerciu. Sa 

" Cazurile cele “mai principale, cari -dau ocazie le face- rea şi trimiterea ucestor circulare - sunt următoarele : 
” 1) Schimbarea firmei, 

9) Intrarea sau 
barea firmei. | 

3) Disolvarea unei socie 
"de călră un asociat. Ia | N 

4) Caz de moarte şi continuarea comerciului. 
5) Vânzarea sau predarea unei case de comerciu. 6) Strămutarea unei case din o piaţă în alta. „. 7) lofiinţarea unei filiale. . | | | S) Contopirea a două case de .comereiu. i 9) Darea sau revocarea. unei procuri. 

eșirea unui asociat, cu sau fără schim- 

ăti şi continuarea “afacerilor 

= N 
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10) Numirea unui comisionar sau agent. 

'11) Angajarea sau concediarea unui voiajor. . 

12) Anunţ despre sosirea unui voiajor, * 
13) Anunţ despre sosirea unei mărfi. 

14) Anunţ despre ) nouă marfă, ce se pune în comerciu, 

a) Schimbarea tirmei. 

i, Motivele; cari pot aduce cu. sine: schimbarea unei 

firme, sunt de obiceiu încetarea dreptului de a purtă mai 

departe firma de până acuma, primirea sau eşirea unui 

asociat, ete. - - 

9 Cireularele, prin cari se arată 0 astfel de schim- 

bare, conţin : | - 

a) Avizu! despre ştergerea firmei vechi. 
b) Arătarea continuării comereiului sub firma nouă, 

asupra căreia trec. activele şi-pasivele firmei vecbi.. 

c) Rugărea' de a luă notă de; semnatura nouă şi de 

a păstră şi firmei noue încredereă arătată firmei vechi. 

14, Schimbarea firmei. ' 

. | - Brăilu, 1 Seplemvre 1910. 

N 
Domnule, 

| Conforii învoelii avute ca ocaziunea cumpără. 

rii casei de bancă şi de expeditiune de aci Joan 

Bancolescu, mi s'a permis a Purta. această firmă 

timp de 3 ani. Cu sina deeri a lrecul acest termin, 

_ Voiu continuă acest comerciuu sub Fi ra 
4 

Vasile Petri, 

asupra căreiă trec în mod neschimbat toate activele , 

şi pasivele vechii. firme. | 
,



Bine votfi a luă nolă de semnatura sea Şi a-mi 
păstră încrederea, cu care am fost onorat Până acuma. 

e Cu deosebită stimă. 
Ă Da „ Vasile Petri. 

care va semnă : Vasile Petri. 

b) Intrarea sau ieşirea unui asociat cu nau 
. fără schimbarea firmei. . 

> 1. Punctele principale ale unei circulure, prin care se 
ârată intrarea unui asociat, sunt următoarele : 

a) Anunţul despre primirea asociatului. - 
b) Motivul primirii sale (extensiunea comerciului, boala - 

proprietarului de până acuma, recunoaşterea serviciilor 
unui colaborator credincios, etc.). : 

c) Arătarea semnaturii sale. 
d) Rugarea pentru păstrarea bunăvoinţei. 
Circularele, prin cari se anunţă ieşirea unui asociat, 

cuprind următoarele puncte. principale : | 
a) Anunţul despre ieșirea asociatului de până acuma 

.b) Motivul ieşirii sale (invoieala amicală, bătrâneţa, etc) 
-€) Arătarea anulării semnaturii sale: pentru. firmă. 

d) Rugarea:penlru păstrarea bunăvoinței.: 

15. Intrarea unui asociat şi schimbarea” firiuei. 

- “Bucureşti, 1 Januar zgzz. 
+ N 

Domnule, 

, Prin aceasta ari Onoare a vă anunță, că pentru a dă o. mat nare întindere afacerilor inele a asocial aslăzi pe dom- nul Ioan Vasilescu. Noua noastră firmăva fi de astăzi înainte. 

Niculescu et Vasilescu. 
, + , PI BI | 

Ca şi până acum ne vom. Ocupă cu cwnpărarea de cereale în contul aiiciloy NOŞiri. din străinătate si credein 7 ' - ... 7 5 ? .



e 
'că: vom 1 puleă execută: în mod. satis/ăcălor.. foaie “ordinele, - 
cucari:vom fionorați.. - . . -.. -. i: i d 

Mulţămindu-vă Pentru. încrederea arătată până acuna 
vă rog.a o păstră şi firmei. noue, -: 

- Vă rog.a bă notă de semnaurite asociaților „nouă - 
Di al Arme... a 

II 

  

Ă “Ge toată stima.” 
aa .: Niculescu 

9: mul Iodiu Niculescu înceleaz ă i de a semnă: 1. 'Niculescte 

e siva senină : Niculescu et Vasilescu , 

D- sul loan V, asilescu va Selnnă : Niculescu et pe asilescre. 

  

„16 Intrarea unui asociat, Tăcă Selimbarea” firmei- 

„Galaţi 1 Zanaar, 1948. E 
7 , e . * Domnule, - , 

„ Aven onoare a vă anunţă, că an primit. astăzi ca asociat - 

în casa. noastră pe fratele" nostru: “d-na loan Alexzand rescu. 

Cunoştinţele sale şi. activitatea sa: l-au. făcut: demn de în- 
crederea noastră. Recomandânda- vi-l, vă rugăm a: de  Seumaburet, 
sale aceeaş încredere ca şi semnaturei. mbastre. .. -.. ERIE .- " 

:Cu această ocazie: sie permitem a vă -rugă, ca să ne păs. . 

în aţi bunăvoința d-voastre, : retimoindu-tă asigurarea. stimei şi i de- | 

 cotamentului nostru... i Ii 
7 

Da . Fraţii:  Alezaicdrescte 

: Pl. „Ioan “Ziezunăreseui va semnăi Fraţii Alezoidrescii - 

ai. . Ieşirea unui asociat şi schimbarea firmei... 

i Ri a | Graicam, z Mai” par. 
i “Dos, ia n. 

 Aveni onoare a vă. amantă, că în urma : ivoelii amui- i 

cale. asociatul nostru, denul :Ihie “Rădulescu, se. „retrage de - 
astăzi înaiule din Comerciul, Zurlat Până, acu împreună 

sub Arma De a ai a 

"Dobrescu et Rădulescu. ! A 

 Denul Vasile Dobrescu începând de astăzi continuă e a-" 
p- , . 

1) Aotă. De. oarâce scninaturile asociaţilor de mai "nainte sunt - 
cunoscute, nu se mai arată aci. . :-: , i pi



Cest comerciu în socoteala sa proprie în mod neschimbat | 
Sub firma Aa - 

Vasile Dobrescu, - 

„duând asupra sa toate aclivele şi pasivele. 
Mult ămindu-vă pentru bunăvoința, ce ne-ați arătal-o 

„Până acuma, vă rugăm să o păstraţi şi firmei houe şi 
să luaţi notă de semnatura de mai jos... - | | 

A o Cu deosebită 'stimă. 

"ss Vasile Dobrescu va semnă: . - Vasile Dobrescu 

. 18. feşirea unui asociat fără a se schimă firma, = 

Domnule, 

“Im onoare a vă înştiință, că d-nul Vasile Niculeanu 
se reirage de astăzi din afaceri în vieaţa privată din cauza vrdâstei înaintate. i o pi | Iimp pe 45 de ani d-sa a lucrat în înteresul casei 
noaslre cu o activitale neobosită. Regretlăm foarte mult ve- tragerea d-sale, cu toate ucestea însă sunteiu siguri, că şi in viitor ne va ajută cu sfatul şi fapta. i Tot odată primim ca asocial pe d-nul Ioan Niculeanu fiul cel mai mare al d-lui Niculeanu, care a semnat până acuma firma prin procură. Vom continuă comerciul în mod neschimbat ca şi până acuma, .- | A 

Vă atragem atențiunea, că de astăzi Înainie semna- tava d-lui Vasile Nicoleanuu: nu nai are valoare pentru casa noasiră, de aseminea şi procura d-lui Ioan Niculeanu, . “Vă rugăm a luă notă de semnatura noului assciat şi a-i da aceeaş încredere ca şi semnaturii noastre, 

| | "Cu deosebită stimă, . 
Sa Vălea:. u,. Niculeanu et Comp D-nul Ioan Niculeanu va 

  i Dobrescu et Rădulescu . 
D./ lie Rădulescu încetează de a senină, : Dobrescu et Rădulescu 

| 'Pournu- Severin, 1 Iunie 1911. 

semn  Văleanu, Niculeanu et Comp.:
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-c) Disolvaren unei societăţi şi continuarea 

| atacerilor de cătră un alt asociat. 

Punctele principale ale unei “circulare, prin . care se 

arată disolvarea unei societăţi şi continuârea afacerilor de 

cătra un asociat, sunt urmăţoarele +. ie 

“a) Anunţul despre disolvarea societăţii. 

-b) Arătarea persoanei, care va continuă comerciul. . 

c) Multămirea pentru încrederea, arătală şi rugarea de 

ao păstra și. firmei noue. 

19. Disolvarea unei societăţi şi continuarea afacerilor 

de cătră un asociat. 

Craiova, 1 Main 1911. 

- 7 

Donule, 

Avem onoare.a vă anunță, că asociaţia noastră A 

a încetat de a exisiă de astăzi înainle în urmă în-. 
fălegerii prieleneşti a tuturor asociaților: 

Domnule Ilie Romanescu se -vetrage,, iar conter- 
ciul se va continuă de câlră domini Vasile Po- 
escu și Joan Popescu sub. fir rma. 

Popescu et Comp. - 

care "va indeplini :. toate obligatiile şi va pr ini 
plățile. « 

" Mulţămindu-vă pentru încrederea arătată până 
acuma, vă rugâm a 0 păstră şi f riiei noue. 

Ea Sai Cu toată stima. 

Romanescu el. Popescu.
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2 Transformarea unei societăţi în comandită 
în societate anonimă. 

Jaşi, Mai 1911. 

P Ballo; €. Popovici & Co. 
SOOTETATE IN COMANDITA.. 

ZAȘI. 

„Avem onoare a vă face cunoscut Brin. aceasla, că în 

vederea desvoltării operațiunilor întreprinse, aim trausfor- 

mal sociclatea noastră cu începere de astăzi şi ue permi- 

Ze. tot odală a tă recomandă noua firmă înlemeială pe 

Biaja Zaşului : | e 

 COMERCIUL« 
pa „SOCIE TATE E ANONIMA 

Pe lângă operațiunile conduse de noi Până acum, 
oua societate a organizat. şi o sectiune specială pentru 
împori şi expori, agentur -ă, comision şi consignațiune. 

Domnii P.. Ballo. şi C. Popovici din firma . noastră 
au intrat în noua societate şi sperăm, că încrederea cu ca- 
re ne ați onorat până aci, veți binevoi a 0 acordă şi îu- 
ireprinderii din nou înfiintață. 

Vă facem tol odată canoscul, că toate. afacer: ile. cu- - 
venite precum şi între activul nostru au- fost pi reluate de. 
noua firmă. 

Aultămindiee “că pentru” încrederea acordată, vă salu- 
Jăm. 

o 

Cu toată stima, 

P. Ballo, C. Popovici & Co. 

 



21. Infinţarea unei societăţi anonime. 

| | Iaşi, Mai 1911. 

Societate anonimă Ă a 

IAŞI | 

  = e 3 

: ” . “ 

Referindu-ne la circulara alăturată, avem onoare « 

ză informă, că am înființat în această piață o înlreprin- 

dere sub firma: 

- „COMERCIUL“ - 
Societate anonimă 

__ Societatea e aulorizată şi pusă sub controlul onora: 

tei camere de comeciu şi industrie din Iaşi şi se va O0cu- 

pă cu operaţiuni. de import şi expori, agentură, comision 

şi cousienațiume, îar într'o secțiune specială ca înforma- 

iuni, încasso şi traduceri. i 

- Secţiunea operațiunilor de comistou fiind condusă de ” 

persoane având 'o întinsă experiență în afaceri; puleți fi 

condi::s, că vom rezolui în cele mai bune. condițiuni ope” 

rațiunile, ce veți binevoi a ni le îicredință. | 

Pe contra pagină veţi. găsi lisla membrilor din cont- 

siliul de administrațiune şi a censorilor, precunt şi sem-! 

naturile «aministratorilor delegați, cari pol angujă valabil 

societatea noastră. 
. 

- Cu deosebilă stimă 

-,COMERCIUL:. 

îi 
Societate anonimi 

. | 
A



- Consiliul de administraţie : | 

 D-nul Stefan Negruţi, mare proprietar, preşedinte. 
> Br. Blechnan mare comerciant, vice- 
presedinte. ! | 

> Paul Ballo. 
>. Const. Popovici. 

> Carol “AMlichelsohu. . : 

Censori: 

D-nul 1. V. Praja, profesor şi deputat, Iaşi. > Lmul Briul, directorul „Casti de scont şi i împrumut din laşi, 
„> “Cristea. Daniil, directorule Bincei -Jaşi- | lor». Jaşi, 

Ca administratori delegaţi. sunt zazuuiţi donuui Isr. Blechunan şi Paul Ballo, a Căror semnatură înpreună angajază valabil societatea. , 

| . | gi. pa a D-nul Isr. Blechmann va semnă: Is. Bee meant 

D-uul Paul Ballo va semna : . 2 Ratto. 

o
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4) Caz de moarte şi continuarea afacerilor” 
de cătră an asoelat. 

1. La: facerea. acestor circulare lrebue să se aibă în 
vedere, dacă răpausatul a fost singurul proprietar al unei 

sase sau asociatul unei societăți comerciale. 
| 2. În caz, dacă 'răpausatul a fost singurul proprietar 

al casei, civculara se face de regulă. de cătră moştenitorii” 

aceluia (văduvă, fiu, etc.). 

3. Dacă răpausatul a fost asociatul unei: societăţi co- 
merciale, atunsi circulara se face: de călră asociaţii rămaşi, 

în acesl caz cuprinsul aceleia se conformează condiţiunilor, 
ce sunt prevăzute în contractul! de asociaţie al asociatilor 

pentrn întâmplare de moarte. Condiţiunile pot fi următoa- 

rele şi anume: . 
a) Moștenitorii răpausatului intră ca părtaşi în asociaţie. 

b) Asociatul sau asociaţii rămaşi continuă comerciul 

pe contul propriu, păstrând sau schimbând firma. 
e 4 Punctele principale, ale acestei circulare - sunt ur- 

mătoarele : 
a) Avizul despre mourtea proprietarului sau asociatului. 

b) Arătarea modului, cum se va . continuă comerciul.! 

c) Rugarea pentru păstrarea bunăvoinţei (sau încre- 

„derii) şi arătarea semnaturii. 

"92, Caz de moarie şi continuarea comerciului. 

_Ploeşii, 15 Maiu 19117, 

Donunle, 

Priu această îmi îndeplinesc trista” datoriuță de a vă 

îuştiință despre moartea iubitului meu tată, Joan Popescu, 

care a răpausal la 8 cl. o | 

: Am lual asupra mea magazinul de ferărie şi mă- 

runțişuri purtat cu cel mai bun succes de cătră regretatul 

meu tată. Voiu continuă acest comerciu în mod neschitn 

bat sub firina de Până aciuina, , g
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Rugându-vă,. ca să-mi „dați şi, mie încrederea, ce ați 
aătat-o răpausatului meu Părinle, vă asigur, că înti voiu 
da toată silința de a mi-o găstră, | 

n. Vă rog a lua notă de semnatura niea şi a primi. a- 
sigurarea stimei şi devotamentului meu. i 

-, Vasile Popescu, 

care va semnă : Joan Popescu, PD 
= 

e) Vânznrea sau predarea unei. cane. de comerciu. 

1, Avizul despre vânzarea sau. predarea unei case de 
'comereiu se face de regulă prin circulară duplă. - î 

2. Intâia circulară (de -pe “întâia pagină a coalei) cu- 
prinde comunicarea despre predarea casei de cătră acela, care vinde sau preda comerciul. Punctele .principale ale unei astiel de circulare sunt: - o Să 

a) Arătarea persoanei, căreia s'a vândut sau sa pre- dat rasa. Da | 
b) Decluraţiunea, dacă cumpărătorul ia asupra sa-ac- tivele şi pasivele sau numai pe cele 

va ocupă cu încasarea pretensiunilor. 
c) Mulţămivea pentru incredeaea -arălata proprietaru- ” lui de până acum şi Tugarea de a o transmite şi cesorului, e Ş 3, Circulara a doaua (de regulă .pe pagina a treia a coalei) se face de cătră noul proprietar. Ea cuprinde .: a) Avizul despre luarea comerciului, referindu-se circulara din faţă (de pe contra pagină).  -. 
a) Arătarea, dacă: comerciul 

sau 'schimbâna firma. a ME | 
c) Rugarea de a acordă şi noului proprietar înerede- rea arătată -proprietarului de pâna acuma, 
d) Arătarea semnaturei, | Si 

suc- 

la 

dintâiu şi cine se 

se va continuă păstrând



  

mite, succesorului meu. ! 

23. Vânzarea unei case de comerciu. Ă 

Bucureşti, Fi April III. 

Domnule, | 
. E . . i) 

Prin acesta am onoare a vă anunță, ca am vândut ma- 
- gazinul meu de manufactură şi de modă din piața de aci d-lui 
Ioan Pop dimpreună cu toate activele. Cu regularea : pasivelor 

precum şi cu iucasarea pretensiunilor. mă voiu ocupd eu însumi. 
Aulţămindu-vă pentru increderea arătată, vă rog a o trans. 

7 

Cu stimă şi “devotarieri. 

Vasile Grigorescu 

24, Cumpărarea unei case de; comerciir: a 
[ze 

“ București, Î  Aprit mii: | 

în Referindu- mă la circulara din fată, ani onoare a ve anun-: - 

ță, că am luat asupra mea - | 

May pain de modă. şi de mafaătură 

al d-lui Vasile Origorescu- din piata de aci. Voiu continuă acest 

comerciu în mod neschimbat sub firma: 

Succesorul lui Vasile Grigorescu. 

Ragândiuă. « a-mi “acordă şi inie încrederea "arătată pre- 

cedesorului meu, vă asigur, că îmi voiu da toată silința de a0 

justifică în. orişice privință „ - 

Binevoiţi a lud notă de semnatura mea şi a primi asigu- . 

rarea stimei. „și devotamentului 'meu. - ” 
, 

a pa loan Pope 

care wa semuă : Succesorul lui Vasile Grigerescu.



„ Publicul consumator. - 
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25. Cumpărarea! unei fabrici. | 

L. STAADECKER - 

DISTILARIA UNIVERSALA 
e „PRODUSELE. | 

I. M. ANASTASSIADI.. îi E 
CSI CSE E          “BUOUREŞTI .. ... 

PALATUL DACIA 

 Bicureţti, «um. 1917 

  

„Am onoare a ză aduce la „Cuntoştinta, cii  destileria „Universală“ a disolvatei firme I.M, Anastassiadi:£ Co. a trecut - asupra nea şi că peste câteva zile voiu pune în vânzare specialităţile acestei destilerii Brecan : „Amar de Penteleu, „Ananas, »Mastică de FHio*, arca. „ Prince- ses“, elc.. etc, cunoscute “d-voastre şi bine apreciate de 

- Calitatea produselor. destilerigi va fi neschimbată, căci direcțiunea fabricei este încredințată d-lui Anastassiadi şi de oarece Sant holărît a du acestui Conerciu desvollarea cerută, veţi pulea fi servit la timp şi în mod constant cu mărfuri: de bună calitate. . i Ma 
Rugându-vă să binevoiți a mă onoră cu 

d->., cari vor fi execulale cu cea. mai „spre deplina d-voastre maalțăna îrc, semne a 

„Comenidele 
mare îngrijire şi 

Cu deosebiiă stimă 
| „Le Staadechey 

Destileria *,Tuiversală“ 
s.
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26. Vânzarea unei fabrici | 

Turnu Sezeriu, Mai 1911 

1. DEBIE | | 
Tabrică de nasturi şi obiecte de metal SN 

TURNU-SEVERIN 

Strada Aurelian 
  

Adresa telegrafică 

„NASTUREIE: 
Turnu- Severin 

JS 

Am onoare u vă aicunoștiință, că am vândut 

“ domnilor Salo.. Weissenberg. şi: Bernhard. Ackermann 

din Galaţi fabrica mea. de: nasturi de aci “cu toate 

 achivele şi pasivele, 
„ Numiţia domni vor continui îndrepr inder ca sub 

ARON e 
Fabrică de nasturi - și de obiecte de metal foastă L, Debie 

dând 0 cotensiună mai mare acestei “fabrici. 

Va roy binevoiţi a transmite şi succesorilor mei 

încrederea, cu care am fost onorat din partea. 

d-voastre. | | 

Cu oală stima 

E: Di 

  

1) Notă. Atât această circulară cât ; şi cea următoare sunt tra 

duse de pe originalele” germane -din 'Turnu- Severin.. ,
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97. Cumpărarea unei fabrici 

Turnu-Severin, Mai 1912. 

“ANCORA“ 
Pabrieă de nastari si obiecte de metal 

“TURNU-SEVERIN 

- Strada Aurelian 115 

Adresa telegrafică 

„NASTURERIE* 
„ Turnu-Sev rerin 

| pr 

Referindu-ne la circulara de pe contra bug ginăă 
a d-lui: Debie, ne permitem a vă: anunță - prin a- 
ceasta, că: vom continud fabricu - de nasturi. din Pur- «nu- Severin, ce am cumpărat-o dela sus numitul domn, sub firma . Sa n 

- . Ancora: | 
Fabrică de nasturi şi “de obiecte de metal foastă E. Debie, 

D-nii altor Pfenning şi Emerich Siotz, we- Chi, „HOgIzi, colaboratori, îşi păstrează, locurile lor. Acestoi:: “donini. le-am dat. “procură . căleckivăi Şi vă rugăm deci a luă cunoştinţă de semnatura d-lor. Prin complectarea | instalațiilor. vom 'face,. ca aceasta fabrică, câre se bucură deja: de o: repula- - Hiunt foarte ună, s să dorespună butaror cerințelor. 

i



"3..p. Waller Pfenning 

2 81 — 

Vă rugâm a ne 'rausmile “pnumeoasele LA voastre 

ordine prin mi/locirea firmei 

„8 Weissenberg et:Co. Galaţi et Bucureati, 

cărora le-am dat agenția generală pentru România. 

a Cu deosebită stimă. 

Salo Weissenberg 
Bernhard Ackermann 

“Domnii Water Pfemine şi Emerich Stotz vor 
Senin : 
Da „Ancora“ 

Fabrica de nasturi şi de obiecte de metal 

RI p. p. E Stote 

4). Strămatarea. mnei case din o piaţă în nita. 

„O. circulară, prin care se arată strămutarea unei case . 

din o. piață în alta, cuprinde următoarele puncte: 

"1) Anuntul de strămutarea casei. 
2) Molivul acestei strămutări. 

„28, Strămutarea unei case din o piaţă in alta, 

Brăila, 15 anuar 1911. = 

7 
„Domnule, 

Dorind a întinde cercul meu de acţiune, mi-am mutat . 

casa: din Galaţi în. piaţa de aici. 

Aceaslă schimbare de locuință imi permite s să dau aface- 

rilor o extindere :potrivită 'situațiunii pieței şi mijloacelor: mele. 

" Pe lângă 'comerciul de. cereale mă voiu ocupă şi cu * comerciul 

de comision. - 
. 

Imi voiu da silința de a-mi păstră - încrederea, ce mi-au 

arătat-o până acuma amicii mei, căutând în acelaş timp a- -mi 

câştigă încrederea. „acelora, cari mă vor onoră. cu.. ordinele 

d-nialor. NE î E |
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29... Schimbare de „adresă. 

" Strada Romasiă, 73. 
Bucureşti, Septewmwre zgrz, 

Domnule, = 

Prin aceasta avent onoare a vă anunță, că dela 
"26 Octomyre a. c. vom niută atelierul şi magazinul în 

+ 

Strada Pântânei 10 şi Calea Victoriei sa 

Exlensiunea clientelei ne-a îndemual a mufa. . ._. a 2 5 toate ramurile: industriei, noastre! în. im local mai mare, pentruca să putem. Per fectionă - lucrârile,! ce veți binevoi a ni le încrediita.. o DI Sperâm, că și în viitor veţi binevoi a ne onoră cu ordmele d-voastre, pe cari le von „eXeculă, ca şi Bână acuma; cu cea. mai nare Punctuatitate şi griă, 
Cu deosebită stimă. 
Vărăreanu et: Comp. - 

£). Infiinţarea anei filiale. | 
i. Motivele, ce pot da ocaziune la indințarea! unei f-. liale, sunt extinderea afacerilor, separarea . ram comerciu ale unei case deja. existente, 'etc.. 

9, Puuctele - principale ale unei astfel de sunt.: n " - 

urilor de 

i 

aceleia. 

A b) Arătarea ramure 
cupă filiala. - - Ă 

r) Indicarea persoanei, căreia îi va fi incredint ducerea filialei şi arătarea semnaturei acesteia. 

i de ' comereiu, cu care -se va o- 

icirculare | . , , | . . | . - . . RR ! | ” a) Avizul despre: înfiinţarea filialei, arătând! şi firma 

ată 'con-
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30. Infiinţarea “unei filiale. 

- Galaţi, 15 lanuar. 191], 

"Domnule, | 

Avent” onoare. a vă înştiință, că "în urma extensiunii' a-. 

facerilor noâstre am deschis astăzi în Constanța o filială, cu 

conducerea 'căreia am însărcinat pe d-nul - Vasile :Niculescu, 

care are procura. noastră. D-nul Niculescu, care lucrează de 

mai mulţi ani în casa noastră, are experienţă în “comerciul de 

coloniale .şi de ferărie, astfel că clienții noştri pot fi siguri 

de îndeplinerea exactă şi promptă. a tuturor „ordinelor, ce île 

vor încredință. - ii - 

Superioritatea calităţii mărfurilor noastre, fiind cunoscută 

tuturora, ne adresăm cu. încredere cumpărătorilor. Vă rugăm a 

compară prețurile. noastre cu ale altor case şi fiți convinşi, că 

prețurile noastre vor fi cele mai avantajoase. E i 

Vă rugăm a ne onoră cu o comandă de probă. 

” | Cu toată stima. 

| “Dragoş et Copcea 

„“D-nul Vasile Niculescu va semna : | 

per. pa. Dragoş e! Copcea 
Vasile Niculescu - 

31. Aviz de înfiinţarea unei filiale. 

, -- Bucureşti, 1 Maiu 1917. 

Domnule, Sa 

"Avem onoare a vă: anunţă prin aceasta, că. 

îm urma extensiunii crescătoare a afacerilor noa- 

stire am deschis astăzi, în Pitești o filială a co: 

“amerciului nostru de drogherie sub firina . 

N Văleanu et Comp. 

2 Cu conducerea filialei am însărcinat pe d-nul
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nostru P. Băleanu. Vă rugăm deci a luă . nolă 
- de. semnatura acestuia. 

Cu toată stima. 
Vălzanu et Comp. 

„D. nad P. Băleanu va semn : PR 

2. p. Văleanu et Comp. 
-P. Băleanu. 

h. Coutopirea a două „case de 'comerciu 

O cireulară, prin care se arată contopirea sau faziu- 

nea a două: case de comerciu, cuprinde urmâtoarele punete i 
1) Avizul despre contopirea caselor, . 

9) Mulţămirea * pentru încrederea arătală până acuma 
şi rugarea de a o transmite şi întreprinderii comune. 

3) Rugarea de a trece onturile asupra : casei noue. 
. - , ani . - “i : 

32. Contopirea a două case de comerciu. 

| Giurgiu, Iă April 191. 

Domnule, IN | 

Raporturile prietenești, în cari ne aflăm de mai mulţi ani, 
ne-au hotărît a contopi casele noastre, ce existau până acuma în 
piața de aci sub numele I. Georgescu şi N.. Vasilescu, cu scop dea 
continuă de astăzi înainte afacerile în comun sub firma 

Georgescu et Vasilescu. 

Astjcl putem da o întindere anai nare “afacerilor noastre. Pe 
lângă cumpărarea şi vânzarea de mărfuri. în comision şi pe lângă 
afacerile de expedițiune, cu cari ne-am ocupat pănă “acuma, ne vom 
ocupă şi cu comerciul de bancă. 

_Mulţămindu-vă sincer pentru încreder ea, cu care ne-ați ono- 
rat până acuma pe fiecare dintre noi, vă rugăm «o transinite și 

„. întreprinderii noastre comune, asigurându- vă că ne vom da toată şi- 
| lința de a o păstră. . 

   



ma
i 
a
i
 

d 
e» 
Î
m
i
.
 

— m
au 

FR
A 

a
i
e
 
a
e
 

„.. Rugănt pe corespondenţii noştri, cu cari. unu? sau altul din”. 

“tre moi steteă în cont curent, să-l treacă „asupra casei noastre. notte. 

Vă- rugăma luă notă de semnaturile noastre de mai jos. -. 

A | | Cu deosebită stimă." 

Ioan Georgescu, Niculae Vasilescu 

D-nud Ioan Georgescu încctează de a semnă. Joau Georgescu 

şiza somnă: Georgescu: et Vasilescu 

Donul Aiculae Vasilescu încetează de a semnă: Ni iculae Vasilescu 

- şi va, semnă: Georgescu et Vasilasci 

4 ai 

 î) Darea san revocarea unei procure. 

di O circulară, „prin. care ,se anunță darea unei pro- 

cure, coitine: uimătoatrele. puricte :. : A 

a) Arătarea. persoanei, căreia: i. s'a dat procura. 

_B) Motivul, pentru 'care i s'a dat prucura (recuaoate- 

_rea serviciiler unui colaborator, lipsa temporală a 

şefului, etc.). ” 

-2. O cireulasă, prin care se anunță revocarea unei 

procure, conţine: următoarele puncte : : 
a) Avizul despre revocarea procurei.. 

b) Motivul 'revocării. procurei (retragerea procucistu- 

lui din afaceri, caz de moarte, etc.). | 

c) Declararea, că. semnatura: procuristalui  de- pâuă 

'acurăa numai. are: e: valoare: peatru' firmă. “: 

7 

tea unei procure. 

Galaţi, 5 Maiu 111: 

Pemule, 
. 

De oarece din cauza afacerilor trebue să “lipsesc adese- 

“ori din localitate, a am dat astăzi procură d-lui Neculae 'lo-: 

*
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_nescu, care lucrează de mai mulți ani în casa nea şi care 

cu drept cuvânt se bucură de încrederea mea. | 

vă rog a ducă, notă, de semnatura. sa: de mai jos. 

„ Cu toată stima 

-- Ioan Pop. 

 Semizatura d-lui Ai icolae Ionescu: pr. pa loan Pop. 
Nicalae Ionescu. 

34. Darea unei procure. 

Brăila, 1 Octomure -1910. 

' Domnule; 

Ateni onoare a vă comunică, că ani autorizat. pe con- 
jabilul nostru Vasile Pe triş or dea semnă firma noas- 

ră prin procură. Vă rugăm deci a ui cunoştinţă” de semnă- 

“dura sa de mai jos. 
„Cu toată stima. ., 

M. Zaharia şi nepoții 
D-uul Vasile Pelrisor va semnă + p. p- M. Zaharia şi nepoții 

" „ Vasile Petrişor. - 

33. Darea şi revocarea unei. procure. 

ş Bucureşti, 10 anuar 1911. 

Domimitle, | i | ai 

- Prin aceasta an „onoare a vă “instiinlă, că. denul 

“Aurel Dumbravă, | | 

credinciosul Neu. colaborator de Până acuma, întemeindu-şi. 

9 casă proprie, a eşit din causa mea. „Za urina acesleiu 

d-uad. 
Virgil Onteanu 

ocupă locul d-sale, „având dreptul a semnă firma nea prii în 

. 
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E 
“procură ; prin urmare procura dată d-lui Aurel Dumbravă 

este anulată. e 
„Vă rog binevoiți a tă nolă de semnatura, ce urintează, 

Cu deosebită stimă. 

| | „Joan: Pelrescu , 

D-nul Virgil Olieanu va semnă : pr:. pa: - Ioan Petrescu 

pc Sa | Virgil Olteanie 

j). Numirea unui comisionir sau agent: . 

O circulară, prin care se arată numirea unui comisio- 

nar sau a unui agent, cuprinde următoarele, puncte + ” 

tului. | 
b). Rugarea. pentru transmiterea de ordine. 

s 36. Numirea unui comisionar.... - 

Iaşi, 15 "Noenri 1910. 

Ei 9.7 

„.. Domnule, 

Neputând stă nai mall timp: înv oraşul «-uoastre car! 

ocuzia călătoriei mele anuale, după cuv ar fi de dorit peit- 

iru interesul afacerilor „mele, an însărcina cu vânzarea: 

vinurilor mele în oraşul d-voastre pe de-al Ioan Ştefănescui. 

Vă ros a vă adresă la d-sa pentru calitățile. şi can- 

lilățile de vin, de cari aveți lrebuință. Dezpozilul ce-l 

ant la nicnilul domn, îl pune îs stare să vă serurască 

în orişice privință spre deplina d-uvastre sulțănmire. - 

- “Cu deosebilă stimă. 

4 „Into Rohr 

3) Avizul despre numirea comisionarului sau. agen- 

r
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37. Numirea unui director de bancă 
, A 

Londra... Noemvre 7906. 
i 

OF Ro, E > ROUy, 

a O MaMITED i 4 e | 

Capital lire sterline 300.000 deplin vârsat 

Sediu) Lonăra-Sucursala Bucureşti: | 

    

| | “BANCHERI, - 'bondon. i Ă 
Teie':7*: 1 ROUMANIEBANĂ, București 

  

x 

DO „mreana nana ei 

7 jo. 

Din ordinul consiliului de administrație am onoare 

a vă informă, că domnul C. A, Stolz sa văzut silit, din 
causa vârstei sale înainlale, a se:retrage cu începere dela 
7, Woeiodre curent din funcțiunea de director al sucursa- 
lei noastre din Bucureşti, funcțiune pe care a îndeplinit-o 
an lung şir” de ani în mod alăl de onorabil. 

In "urma. retragerii “doniuluei Stolz, cousiliul , de ad- 
sninistrație a. numit De. , 

Domnul - E. E. Goodioin, direcior 
„Domnul A. Litcasieieica,, director adjoiut 
Domnul M. Frănkel, proctirator : 
Domnul A. Kapralik, procurator 

| Domnul L. Kapralik, procurator, 
ale căror semnaturi le găsiți pe contrapagină.



    

R
a
 a 
n 

one 
e 
na
 

si
 

" Domnul 'M. Frăukel, procurator, ta semnă : 

95 a 

Ca şi în trecut: donă semnaturi Sunt necesare pen- 

„dru a oblig gă în mod valabil banca ; semnatura însă a unui 

procuralor ni va fi valabilă decât nionai împreună cu a- 

ceea a directorului- adjoint. | 

Domnul Jules G oldschmidi demisionând încetează de 

4 semnă ca procatrator.. 

„Primiţi, Domu . .-.. asigurarea distinsei mele * con- 

siderațiuni. : - Lo 

„Din ordinul consiliului de administraţie 

H. W A. Kilgom 
» Secretar, 

, 

Semmnaiurile persoanelor. anitorizate a semnă pentru 

Bank of Roumania, La. Sucursala. București 

- Pas SI III II 

” Domnul E. E. Goodiein, director, ta sennă:. - 

_B.. Qoodiin. | 

Domul A. L ucasieiticz, director adjoint, va Semnă :. 

A. Lacasiemvicz 

M. Fră nlel | 
> 

Domnul A. Kapralit, procurator za semnă.: 

3 Pprafif | 
a aa Ei id 

, 

Doninul LL. Kaprulik, procurulor, va semnd :- 

L. Kapralik
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„38. Numirea unui agent. 

“Triest, 10. Fevruar 1911 

Domnule, ' 

Prin această avem onoare a vă comunică, că. am numit 

pe d-nul loan Protopopescu din Bucureşti, strada Carol 75, ca 
agent al nostru pentru România, autorizându-l a primi ordine 

„pentru noi şi a încasă bani, dând Chitanţe. . 

Vă rugăm a luă cunoștință . de semnatura d-sale şi ser; 
vindu-vă cât. mai des-de mijlocirea sa să „dinevoiţi a ne onoră 
cu ordinele d-voastre. aa 

Cu toată stima, 

" Moreno et Giovani 

Domnul loan Protopopescu semnează : loan Protopescu 

Dn). Angajarea sau concedinrea unui voiajor 
1 

Punctele „priucipale ale” acestor circulări 
toarele: . 

a) Avizul de concediarea voiajorului de p 
respective despre: anularea „Pracurei „aceluia. 

b) Arătarea persoanei, care îl va inlocui în acea ca- 
litate, şi la sfârşit arătarea semnaturei. - 

c) Rugarea pentru primirea binevoitoare a aceluia 
(respeclive păstrarea de ordine: pentru acela). 

ână acuma, 

N 

„Sunt urmă-
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39, . Angajarea unui voiajor. _ 

| | București, 15 lanuar 1911. 

Domnule, = 

| Prin prezenta avem onoare, a vă anunță, că am anaajat 

ca uniajor al casei noastre pe d: nul Vasile Mosora. 

Binevoiţi, vă rugăm, a-l :recunoaşte în această calitate 

şi a lua. cunoştinţă de semnatura sa- de iai jos, care are za 

loare in timpul călătoriei sale în baza procurei date. 

Cu deosebită stimă. 

Clayton et, Senuteteorii 

Seninătura d-lui. Vasile Mosora ; 

„pre pa. Claytot ei. Schatetort 

- 40. Concediatea i unui voiajor ăi iniocuirea aceluia prin altul. 

i - Mă “Constanfa, 12 April I9I1.. 

ia “Domnule e .. - 

Prin aceasta am onoarea vă comunică, că d-nul Ioan Pro- 

copianu, care până acuma ocupă în casa mea postul de voiajor, 

mă părăseşte şi că prin urmare procura; ce i sa “dat, nu mai 

are valoare de astăzi inainte. - 

In aceustă calitate d-sa este înlocuit pr d: -nul Oneorghian, 

care lucrează. de mai mulți ani în casa mea şi care în curând 

va aved onoarea a vă vizită. Binevoiţi a-i păstră. ordinele, ce 

mi vă sunt urgente. 

Recomandându-l binevoitoarei d-voastre primiri, vă - rog a 

luă notă de semnatura sa de mai jos în: baza „procurei, ce i-am 

dat- -0. . aa . 

- a ae „Cu toată stima 

loan Niculescu 

Dinul Vasile Gheorghian va semnă : SE , 

- Pe | | pr. pa. loan „Niculescu 

Vasile Gheorghian. 

- 
4



E e 
Pi ; Ira Das a _ , 

„> e m), Anunţ despre sosirea unui voiajor. 

. 

Circularele, pria cari. se: anunţă sosirea unui „voiajor, 
conțin următoarele puncte : 

| mele. 

“sigurând pe. corespondent, că le, va indeplini cât se e “poate 
“de bine. d 

. 

41. Anuiiţarea sosirii unui voiajor,. . In 

E ae . n | Galati, 13 Fevruar,. 4311 „ Dommule,, A . : i . 

Prin. aceasta ne permitem a vă. „conentă, că voiajorul '1os- 
dr w d-nul 

. 
as Xoun Dina, 

PI va aveă onoare să vă viziteze peste câteva zile. 
„Binevoiţi, vă vog, a-mi trânsmite. prin dânsul or dinele d- 

treţ- asigurându-i -vă de îndeplini 
. 

ea promptă și exactă a acestora, 
Cu deosebită stimă, 

„Coltozeanu și Dobreanu 

„42, Aviz despre sosirea unui voiajor.. 

N 

a Ia „Azuga, 20 Mavtie ID. 
N Domnule; Ic A -. Ra 

„tem onoare "a facă “ananță că vviajorul - osti au, d-nul G. __AMoşoiu, vă za vizită în curând, câud ză 
complrctă de fubvieatele noastre. Vă rug a-i păstră ordinele - d-uoastre.. Ia 

| Cu deosebită stină, 
pi „Rhein, Seheeser et Comp. 

1) Avizul „despre sosirea „Voiajorului, aratandu- -i “nu- | 

b) Rugarea ca să păstreze orâine pentia. dânsul, a- .: 

voas- 

va prez zentă o colecțiune
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Anunţarea Sosirei auei mărfi. 

0. circulară, prin care se. anunţa „sosirea “unei. mării, 
conține următoarele. puncte: 
-- a) Anunţul despre. sosirea „mărfii, aratând felul ei. 

b) Rugarea de ordine. i 
pm 

» 

4. Anunţarea sosirii unici măi 

„Galaţi 10  danuar 2011. - 

Domnule, - 

Prin prezenta am onoare a vă înștiiniță, că . 
ze la sfârşitul lumei curente ne va sosi întâiul 
transport de po: tocale. din: recoltă nouă. 

Vă rog a- -mi păstri comandele q- -voasire. 

Cu deosebită. stimă. 

| Joan: Diiitriu 

:)) Anunţarea unci amăsfi noue; ce se pune 

Eni în comerciu. : 

-O circulară, prin care se anunţă punerea în comerciu 

a unei- mărfi noue, cuprinde” următoarele puncte : 
""a) Anunţarea noului fabricat, ce se pune în vânzare, 

- arălându-i numele, e 
b) Rugarea :de comande. . 

4. Anunţ despre 0 nouă imartă, ce se pune în comerciu. | 

. Lonara, 1 Octomore 291. 

Domnule, 

Prin prezenla | ne “tam libertatea a vă; “face cunoscut 

pri mustra alăturată o nouă stofi, pe care de sâla 
timp o fabricăm în stabilimentul nostru. industrial. m. 

numim «piele de hârtie de Japonia», care nutnire se p
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triveşte foarte sine. cu călitatia şi sntrebuințărea su. A 
ccastă stofă, ce rezistă pe deplin” la -ploaie;. fără: ca să 
-aibă asprimea unor piei, s'a adus până în prezent din Za- 
ponia, iar acuma am început a o milă, Ea „se întrebu- 

= înțază pentru umbrele şi pentru felurite alle “scopuri: şi 
„probabit sar puteă folosi şi pentru ghete mai uşoare de 
vară. Preţul ieftin o- recomandă cu deosebire şi nu ne în- 
doim de loc, că veţi puteă, vinde în oraşul d-voastre can- “ 
tăi însemitate, pulând face chiay şi un export mare.. 

Fiindu-vă cunoscute condițiunile de vânzare pentru . 
toți articolii noştri, ne referin - la. prețul curent. alăturat, 
sperână că încu: ind ne „vezi onoră cu comandele d- -voastre!) 

Pa „Cu deosebita stimă. 

ce. iculăro de desființarea (disolvarca) unei 
case de comereiu. NI 

1 

Î. Foarte” rat se e iatâmplă, ca o "casă să se destiințeze, i fiindeă de obiceiu o casă trece în proprietatea altuia! prin: cumpărare sau prin ereditare. Dacă se întâmpla un. astfel de caz, atunci cauza desființării . trebue să fie ue regulă." boala îndelungată a proprietaruiui casei sau. moartea. lui, 2. Cuprinsul acestor circulare este urmatorul : 
a) Anunţul despre desființarea casei. - :. 
-b) Arătarea modului, cum se va face 

c) Mulţămirea pentr bunavoință Sau. in-rederea a- rătată,. 

  

„Notă. 'Tot prin circulare se. anunță 
navigațiunii, înaugurareu unei noue linii de n de îer, urcarea şi scăderea preturilor mărfurilor, tului suu condiţiunilor de cont curent, 
lor de. cont curent, sosire 
pot da intormațiuni „despr 
de târguri, 

a şi „plecarea vapoarelor ; de. aseminea : se: e starea: sămânăturilor şi “diferite rapoarte: 

3 Bernard. ef  Comp.: 

lichidaţiunea. 

ă îuchiderea $ deschiderea. 
avigaţiune. sau de Qrum - 

schimbarea procen-., 
cererea și tremiterea extrase-. :
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45. Desfiintarea unei case, din, cauza. boalei. şefului. 

îi ași E7  Septemave. 7971. 

- Domnule, 

s - 

Din. cauza unei voale, de care sufăr” de mai 
anulți Q3, avam holărit a șiă velrage: : di afaceri. _ 

- Prin urinare firma! mea este şleaisă de astăzi 

inainte din registrul comercial şi exista marinat Ben 

"ru “lichidare, care va fi făcută. de mine.. 
| Multă nau vă “pentru. încrederea şi. binăvoin-: 

fa, ce mi-aţi arătat:o, vă rog a '-primi asigurarea 

| stimei şi devotameittului meu, 

V. Drăgănescu. 

46. Destiintarea unei case de comerciu. a 

- Galaţi, 25 Noemore -19171. 

Domnule, Di i 

Imprepurăr ile nefavorabile, în cari. se: ala de 
9) linip comerciul, precum şi putina „perspectivă 

de îndreptare grabnică, ne-au holărit. a ne retrage 

din afaceri. | 

Priu urmare atât casa cât şi. fir a “noastră 

există numai. pentru lichidate, care se va: face de 
„noi amândoi. i 

Vă nulț min pentru “încr vederea, cu-care uz 

ați onorat şi vă rugăm, & ne-o păslră în cas, aacă 

împreju ările + He 07 perinile să reluâm afacerile. 
7 

Cu deosebită stimă. 

: Bubeanu i Seridon



au 
47. Desființarea unei case din cauza morţii şefului. 

i. - 

o. 

Domnule, _ Ia - 

Moartea mi-a răpit la 3 ct, pe soțiil meu 1. Niculescu in, * 

"floarea vrăstei. şi in. .niijlocul activității sale neobosite. , 

„Această perdere dureroasă şi dorința de a mă ocupă cu. 
educațiunea copiilor mei nau hotărit .a „desfiifiță casa răpau- 
= o. . e pi pr - 
satului și a sfârși afacerile curente.- Deci firma. |. Niculescu e- . 
xistă numai pentru lichidare, care se va face de d-nul N. Va- 

dflă mai jos... :* - 
silescu, 'procuristul ' de "până acuma, a cărui semnatută se. 

Mulţămindu-vă pentru: încrederea, cu care aţi onorat pe 
răpausatul meu soț; vă rog a primi: asigurarea stimei și devo- . 
tamentului meu. 

| Sa Si Maria. Niculescu 
D-nul N. Vasilescu va semnă : pr. pa. „4 Niculescu, 
i Ia N. Vasilescu - 

TB ME. - îi . 

„1 loan. Brănduşaru anunţă prin: cireulara - din 1 lanuar, că a înființat în Galaţi, strad | 
ție sub firma, I.. Brănduşanu. - : 

2, G. Grigoriu et Comp. anunţă prin circulara din 1 
1910, că au înființat în Iaşi (strada Socola No. 
La circulară alătură un preț curent. - 

„+3. Alexandru Stroescu din Craiov 
„din 1 Iunie, că a usoeciat pe d-nul Iorgulescu, fost procurist .al Băneii de scont din Bucureşti, cu care va continua comereiul 'de bancă. ” 4. .N, Ionescu, fost, asociat al disolvatei case Năduloscu et. 109- nescu din Bucureşti,. anunță prin 

„“îmbinţat tot-în Bucureşti o cas 
5. Mliescu, Grosu ct. Com 
April, că şi-au: mutat tipografia din strada de Sus No. 40 din strada Uioliu, care este mult mai mare decât: cel de. mai înainte. 6. Grigorescu şi Vasilescu din Galaţi anunţă prin circulara din: 15 Tanuar, că Ioan Urigoriţă, care a condus.-filiala din Brăila, s'a re- „tras. Locul său îl ocupă Vasile Isăcescu. - E - 1. Fratii Asan din Bucureşti 

89) o fabrică de pânză. 

ă de drogherie.. 

, E Hcuresti anunţă .prin circulara din 30 Sep- temvre, că au revocat d-lui N. Dimitriu din Galaţi dreptul de repre- „zentant, Ti se roasă, ca ordinele săi li se adreseze direct. 

București, 1 " Fevruar DI 

da Portului, o casă de comision și de expedi- 

Septemvre.. 

a, înştiințază prin circulara sa 

circulara din 1 Ianuar 1911, căa * 

p: diu laşi arată prin cireulaca din 20 
în noul local -
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Oferte de servicii între casele de comereiu 

“In capitolele, în.cari se va tractă de o parte  cores- 
pondenţa în afăceri de mărturi şi de expediţiuni şi-de altă 

parte la invitari în afaceri de participaţiune, se vor arălă. 

acele oferte, ce se fac în -aceste ramuri de afaceri speciale: 

- Prin urmare aci se vor tractă numai acele "oferte, ce se 

tremit odată cu -circularele la diferite. firme, cu cari am 

dori a intră în relaţiuni şi prin carl se ofer în general ser- 

viciile firmei noue. sau a firmei schimbate. In astfel de seri 

sori ne referim la circulara respectivă şi ne exprimăm do- 

rința de a intră în relaţiuni cu adresatul. Pe lângă aceas” 

ta se atata şi foloasele, de cari' Sar puteă bucură şi îl a” 

sigurăm. de îndeplinirea perfectă a ordinelor, cu cazi am fi.:- 

însărcinaţi. Câle_odată arătăm şi condiţiunile, sub cari am: 

puteă încheia afaceri pentru dânsul, raportându-ne. la. re-: 

ferente, ce se indică in textul sau .la sfârşitul scrisorii. 

Primitorul unei âstfel de oferte generale mulţămeşte.. 

în răspunsul său de atențiinea arătată şi doreşte intre- 

prinderii noue cel mai bun succes.. Dacă işi - propune -să 

“intrebuinţeze serviciile oferite, atunci arată aceasta în un 

mod corespunzător. Dacă din diferite motive este silit a 

refuză oferta,.în cazul acesta refuzarea. se va -face în. așa 

mod (de 'aseminea se vor arătă. astiel de cauze), ca. oferen- 

tul să nu fie ofensat -prin aceasta. Compunerea. ofertelor: 

generale şi răspunsurile la. acestea cer prevedere, măsură 

și dibăcie, din această cauză ele se fac de cele mai mul- - 

te ori de cătră șef. .. . E = 

49 | Oferta “unei case. nvue.”” 

-* Brătlaj 1 lanuar 1911: ” 

Domnilor Dimitrescu el Comp. | 

- i Bucureşti. 

Treniţându-vă circulara alăturată ne »ermilzm, a vă - 

oferi: serviciile noastre sub protecțiunea d-lor. Niculescu et:



1 

m 0 
Comp. “le aci, dorind a fi onoraţi cu încrederea d-ioastre. 
Ne: veţi Jace o deosebită plăcere, dacă ne-aţi însărcină cu 
îngrijirea afacerilor dvoastre în piaţa de aci, asisurăn- 
du-vă că ne vom da toată silința să le îndeplinim spre 
deplina d-voastre mulțămire. 

„ Alămurându-vă cursul de astăzi şi cel din urmă ra- 
port de târg, avem onoare a vă salută. | 

N 

Ă Pa a "Răbreanu et Comp. 

- , = 

ele ms | SI: 
Cereti Ce 5 II Sa aport DS Se 

Ci Ma 49, Răspuns la aceasta. a 

„Bucureşti, 5 anuar 7911. 
, NE e: a 

Domnilor Răbreami et Comp. | 

Brăila. 

_ Am primit circulara - d-voastre din 1'ct, si ainica- 
bila d-voastre ofertă din aceeaş zi şi vă mulțămim Benlru 
atențiunea, ce ne-aţi arătat-o prin tremilerea acestora. 

” Vă dorim succes şi vă asigurăm. de bunăvointa nous- 
iră de au vă însărcină eventual Cui. îngrijirea - afacerilor 
noastre pe piața d-voastre, dacă ne. vor. conveni condiția. 
nile d-ooastre, pe cari vă “rusă a 

: 
ni le. comunică cu. vre-o ocaziune, IE | 

Dacă până acuma 1vaveți șici o relațiune cit Piafa Noastră, în cazul acesta suntem dispuşi cu Plăcere, ca să „îndeplinim ordinele d-voastre... ca 
i „oa Cu deosebită stimă. 

„. Dimitrescui el Comp.
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. Oiertă la o circulară, prin | care se arată schimbarea firmei în 

urma ieşirii unui asociat. 

„riest, 1. amin 1 1911. 

Domnitor Col ec et Dobreanu 
ii . s 

— Galaji. 

 Rofevindu- ne la circulara alăturată, ne tară libertatea 

u vă oferi serviciile noastre pentru toate afacerile d-voastre 

de pe piața Triestului. Ne permilem a vă. atrage: atenția: cu 

- deosebire asupra | miimeroaselor. noastre relațiuni cu piejele. 

trausmarine, din care cauză, putem . aveă ştirile cele dintiiu 

şi adevărale despre stavea respectivelor piete. fi înd asifel în 

stare a servi interesele umicilor noştri. e Da 

Dacă. veți binevoi « ne. onoră cu increderea d-voastre, 

ue.vom fined - de -. datorie a: vă oferi toate avantajele, ce ne 

stau la dispoziție, iar în ceeace priveşte nodul execulării or- 

:. dinelor vă veți “putea convinge de ingrijirea ce von arăta- -0 

: pentru interesele d-voastre, ” 
Cu toată stima. 

A. Gillardini et Perri. 

a _ 

2 

dl. Ofertă. la o circulară, prin care, se arată schimbarea unei 

firme în urma intrării unui asociat.. 

„ Bucuresti 1 Mai zeu. 

Domnilor Petrescu ct Comp» 

e „.. Buzău 

 Premiţându- vă circulara anezată, prin: care avent 0 

moare a vă: înştiință despre extensiunea afacerilor noastre, 

me luăm libertatea a vă oferi serviciile noastre, în afaceri de .: 

bancă pe piaţa “de aci.. Starea şi imtinsele noastre legături 

“cu toate pieţele de bursă ne permit a oferi comitenţilor
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- noştri înlesniri, de cari numai puține firme pot. dispune. d- 

vând în vedere aceste motive sperăm, că ne veți onori cu 

ordinele d-voustre. ps . o 

Calculăm '/s%0 proviziune, 5'lo: dobândă . pentru “averea 

noastră şi 8o-pentru avansurile d-ubastre, îas celelalie chel- 

- tieli le socotim numai. în caz când în“ adevăr le-am făcut. . 

„Dacă cumva doriți a avea înformațiuni . mai amânat 

țile despre casa “noastră, alunci vă ruqăni sti binevoiți a vă 

- folosi de veferenţele de mai jos. - | a Ă 

| Cu toată stima. 

Pe Steriu et Comp. 

".Refereule: * DE A e 
- : 

Banca naţională a: României, Bucureşti. 

Marmorosch, Blank et Comp., Bucureşti. 

52. Răspuns negativ, 7: 

Buzău. q Mai rgrz. 
E Di 

Domnilor Steriu et Corp.; 

„i Bucureşti. 

Am primat circulara şi oferta d-voastre din 1 crt. și 
vă mulțimii pentru “atențiunea, ce ne-aţi ' dovedii-o prin 
aceasta. Dorindu-vă Siicces, regretăm, că nu Bute între 
buință oferta d-voastre, fiindcă deja de mai nzulți ani suiu-" 
fem în velațiune cu o casă de acolo şi su: avem mici uu. 
motiv de a o părăsi. Dacă cu timpul sar întâmplă vre-o. 
schimbare în privinta aceasta; atunci. voi roti la ani: 
cabila d-voastre ofertă. | ge Do 

CR „ue. Cu'toată stima. 
„Petrescu ed Comp, - 

NE
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Teme 5 

“Alois “Xiiller- din Hamburg, referindu-se “a: “circulara, sa din. 

1 Tanuas 1911, oferă d-lor Constantinescu et Comp.. din Bucureşti ser- 

viciile sale ca comisionar de măriuri şi cu deosebire - ca cumpărător: 

de catea. şi ceaiu. EI calculează 41/39 proviziune. și numai cheltuelile,. 

ce le-a făcut în realitate. Reterențe : Iosci W arhanek din Viena și |... 

„_K. Knotz et Comp. din Brema.. 
9. D-nii- Constantinescu: et Comp.: “răspund” la . lantiar la: oferta. - 

din tema precedentă, promițând a se folosi eventual de ea, și se roa- 

Bă ca să i le comunice proviziunea franco de cheltueli. | 

CAPITOLUL AL DOILEA. Ic 
4 - , 

- Serisori de intormaţiuni; : de recomandări 

„Şi de credite. . | 

1 Scrisori de intormaţiuni, şi răspunsuri la. acestea. _ 

Se ințălege de. sine, ca fiecare comerciant caută” să. 

sleă în. relațiune numai cu acele: firme, cărora poate să le: 

deă fară nici o teamă. un credit. Dacă o casă necunoseu- 

tă voeşte a intră în relațiuni făcând o comandă, sau dacă 

case, cu_cari deja stăm legătură doresc să li se 'dea. . - 

um credit mai mai mar ori dacă se aud ştiri nefavora- . 

bile :despre: vre-un corespondent; în cazul acesta comer: 

ciantul va cere. “informaţiuni despre aceste . firme, ca să 

afle, dăcă v nouă .relaţiune sau o legătură “mai extinsă 

_ cu respectivele. firme, nu i-ar aduce nici un „pericol. Pen- 

tru acest scop comerciantul se. va' adresă la acei: corespon-. 

denţi, despre cari presupune, că pot să... „cunoască starea 

unei. firme, despre care dânsul nu știe. nimica suu prea pu-.. 

țin, şi-i va rugă să-i deâ înformaţiuni despre - creditul, a- 

verea şi solidilatea ei. In Cazuri importante comerciantul. 

” obicinueşte a cere informaţiuni de -odată dela. două firme,» 

pentru a vedeâ părerile deosebitelor persoane şi dacă a” 

ceste păreri se contrazic, atunci mai cere. in formaţiuni de . 

ha un 'al treilea corespondent. e _ 

> Când invităm pe “un “comerciant să intre în rlaţiune



cu noi, atunci adeseori ii indicăm anumite persoane sau 
firme, aşa numite:referenţe, cari. pot să-i deâ- unele infor- 
maiiuni.: Comerciantul. nu trebue să pună temeiu numai - 

“pe informaţiunile acestor reterențe, ci trebue să. se intor- 
- meze şi dela firmele nenumile din acea “localitate, unde 

se află casa necunoscută. - .. a 
„Fiindcă informaţiunile, se :dau gratuit, de.aceea trebue . să le: cerem în formă! politicoasă şi să mulţămim aaticipa- 

„tiv pentru comunicările transmise. De _aseminea se obici- 
mueşte a asigură pe corespondent de discreţiurea cea: mai 
strictă în ceeace priveşte informaţiunile primite şi a-i arată, câ-nu va rezultă pentru. dânsul nici „un neajuns din cauza | comunicărilor sale. Scrisoarea se sfârşeşte de: obiceiu în astiel de cazuri cu ofertele de contra'servicii. Numele firmei, 

“despre care se cere inforinaţiuni, de cele : mai multe: ori, nu se .arată în textul scrisorii, ci se scrie- jos in partea Stângă a scrisorii (şi se -taie. de primitor) sau pe v. bucăţică de hârlie (bilet), ce se lipeşte în acel loc cu un bulin „(şi pe care de aseminea o ia primitorul). Aceasta se face spre a. putea ţineă secret: numele respectiv față de personalul. biroului, dacă şeful doreşte acest lucru. In cazul acesta în . scrisoare se vorbeşte „despre firma însemnată -pe biletul | alătural,. In unele părti şefii respectivi. cer infor maţiuni Şi. răspund prin scrisori particulare, ca întreagă această afa- cere delicată să rămână necunoscută funcţionarilor din birou, - Răspunsul la: cerere de informaţiuni trebue :să fie facut cu precauţiune şi conform adevărului.. Trebue să se inlătureze orice exagerare (favorabilă sau. nefavorabilă), iar ştirile ce - „se aud, să se amintească numai în general. In interesul „corespondentului nostru intormaţiunile echivoce trebue evi- tute. Este mai bine să se refuze comunicare "tiuni, când cineva nu este de ajuns de “informat; decât să se dea informaţiuni, ce pot să fie ..rău înțălese.. Se -cere.. "cea mai mare precauțiune 'şi judecată, când deja în: între- bare se cuprinde rugarea de a arătă suma, pentru care ar puteă fi creditată casa respectivă, :sau când se întreabă. 

a -de informa-



      

da dreptul, „dacă Sar putea da firmei + un credit de lei.. Mit 
"Se înţălege de sine, că la o astfel de intrebare. ă să | 
nu se răspundă, însă dacă suma se indică, atunci să nuse: 

„ fixeze prea mare, căci prin: aceasta am. puteă cauză daune. 
“corespondeatului, de aseminea să nu se arete suma “prea 
„ mică, pentruca să. nu diseredităm creditul firmei, despre 

- care se dau informaţiuni. Informâţiunile de tot nefavorabile: 
-se comunică adeseori cât se. poate de scurt. In răspunsuri 
„la cereri de informaţiuni se iotrebuințază de multe. oriex- 
 presiua ile -„tără răspunderea mea (nvastră)“ sau :„fără pre- | 
judiţul meu (nostru)“ ori „fără garanţia mea (noastră)“. 

- Prin aceste expresiuni suntem - scutiţi de orişice, răspunde- . 
„re pentru persoana aceea, despre care dăm informaţiuni. 
Cu toate acestea nu se cere numai decât, ca să întrebuin- 
țăm “aceste expresiuni, de” oarece darea de informaţiuni nu: 

“ne .poate obligi la nici o despagubire. “Adeseori ne rugăm, 
ca intormaţiunile date sa. se țină secrele sau să fie între- 

"buințate în un mod discret. 
Pentru cerere de informaţiuni in casele - mari se în- 

_trebuințază formulare (în octav) : tipărite, în cari: trebue. : 
să se scrie numai adresa şi numele. De obiceiu in texiui. 

| acelora ne rugăm, ca: “informaţiuile să ni s6 comunice pe: 

dosul lor. Aceste informaţiuni se comunică pe scurt şi a- 

deseori constau numai din o singură propoziţiune,. precum 
„Bun pentru lei 5000. =(5/M)“ sau „De recomandat in ori-: 

".. şice privință“ Sau „Nu merită nici un credit“. — Firmele 
mari înregistrează . pe scurt informaţiunile primite! şi - cele:. 

1 date în un anumit registru de cerere de informațiuni şi de 

răspunsuri, . 
În deosebite pieţe. comerciale principale sau. inființat 

în „timpul . mai-nou aşa numite, birouri de informatiuni, | 

cari în schimbul unei plăţi dau informaţiuni despre cre- 

ditul firmelor. Cel ce se abonează la astfel de birouri pri- | 

meşte' un carnet” compuis din mai multe file de cereri de: 

informațiuni. 

4
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- 53. Cerere de intorniatiuni. . 

Triosi, 20 Taimar 1511. 

Domnitor Coltofeanu. ei Dobi canu, E 

o ina a . Ai Galaţi. 
- Ne luăm libertatea a ză rugă vă biue zoiţi a”ne comunică 

pe dosul acesteia 0 înformațiune cât se poate de exactă despre a- 
verea, soliditatea şi creditul firmei însemnate pe ccealaltă parte. 

Vă: mal țămnăin anticipativ pentru amabilitatea d-uoastre și vă 
asigtirăm «le discrețiunea cea mai. mare, . 

i i - i Cu: toată stama. 

“Aorpurzo |. et. Prenale, 

E Riipun avârabil scris pe dosul scrisorii precedente, 

Reprezentantul. 1 ai  arltor case, foarte” esper: 
fai, care în calitate de agent se bu; cură de o încre- 
dere neăr, ginită, Are ȘI, avere. m vu 

Fără: : răspunderea ea noastră . 
ia 

„55. Cerere de intormaţiuni despre mai multe firme în altă . orntă 

Gutaţi, 5 April 911. 

- Donnaatlui V. Grigorescu 

. Bucureşti. 

Prin aceasta vă. fog. să biievaiţi a-nui comuni. . 
cât pârerea d- voastre despre credilul, averea ȘI: sol- 

vabilitulea. fi rinelor.. însemnate mai Jos.) . o 
Vei mulțâmesc. aulicipatiy pentru aceasta. | 

Cu deosebită stimă. 

Po a a a. “Copeea. 
    

1). Din lipsa de spaţ firmele Sau însemnat pe biletele“ ao pe | 
pagina următoare. i 

R. lonaşeu, Corespondenţă comercială. 

pt



  

| aaa „Joan Popesciu, 

  
H . ” . . 

| < Credit detei. 70/mt. za o Giurgiu. 
  

  

  , 7 N i 
- . . 

  
= 

„Grigore . Florescu, . | 
N 

"Bucureşti. | . : Ni Vi p
e
 

ar
ta
 

si 
- 

56. . Răspuns la aceasta, , 

Bucureşti, 17: Ari 1911. NI 

Domnu a. Copoea, 

_ Galați. 
, e. . . 

Răspuneând la scrisoarea d-voastre din 15 
“ct. vă comunic, că. P., despre care :m aţi ântre- 
dal, are o fabrică în Giurgiu.” Eu însumi slau de. 
mai mulţi ani în relajiune cu dânsul, la. înine 
are unu .credit acoperit de lei 100/m. El îşi- îmde- 
Dlineşte obligafiunile sale în totdeauna punctual şi 
“ân-ordine. De aceea nu. cred, : că creditul de lei 
10, 000, ce voiți a-i acordă ar putea, fi periclitat. 

» „În ceeace privește firma G. F. de aci, des- 
pre care: mă întrebaţi, vă comunic, că o cunosc de 
„nai mulți ani şi că 0: consider ca foarie bună. 

Sunt dispus cu plăcere a vă servi în toldeaună. 

Cu toată stima. 

V. Grigoreseu: . .



— 2 a 

57. Scrisoare ce, însoţeşte” un răspuns. - 

Galati, 23: Jannar ar. 

Domnilor 10 purzo «i Parenie, 

o Sa „Triest: 

Posedăm scrisoarea d-voustre din 20 ct, şi ză comui 
nicăm pe fila alăturată înformațiunile luale în ceeace pri- 
veşte firma, despre care ne întrebaţi, fără ga antia noas- 

iră, rugându-vă a vă folosi de ele în mod discret. 

„Cu deosebită stimă, 

Colofeanu et Dobreanu. 
<. 

Da 

538. Răspuns nefavorabil în forma unei scrisori, - 

E | Bucuresti, 7 Mai 7911. 

 Dommilor Ionescu ei 4 Comp, a 

A a a 2. Brăila, 

Suntem în posesiunea scrisorii, d-voastre . din. 30 a. 
Il. tr, regretă însă, că trebite. să : ză sfătuim său intraţi 
în relațiune cat firma, despre care uu- -ați întrebat; -Mijloa- 

- cele: acesteia suul Joarle neînsernule. şi de curând se dub-. 
tă cu mari. greutăți. de plată. . 

„iceste. vi le comunică „Fără. “răspunderea noastră. 

i Cu toată stima. 

Atanasiu et Comp.-
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. Baicureşti,... 18 

60.: Cerere de intormaţiuui. (Formul tiprăit). 

CON ONEI PI DIN IA 7 

| We: aţi obligă foarte mult, dacă: a-ți binevoi . a însenină “ 
pe buletinul alăturat, înformaţiunile. cerute si dacă ni. baţi 
“înapoiă cât mai în grabă. . _-. | 

Muiţămindu-vă anticipatio, stante cu totul la dis: 
Poziţia: dvoastre, i i — i 

o >. Cu foată stima. 
„Banca generală română. 

o id Florescu, 

SN 

Î 

“64 Formular tipărit pentru cerere de informaţi 
N | _ x i 

Huta senerală i a 
Socbotate anonimă 

— 10.000.000. LEI —. i 
Capital intreg vărsat ii Ă ă 

Narosi Ticsrafiea: | Di _ Sa ia | _ - E „GENEROMANA: | N a 
Te Bueuregtiae 7. 

" CONPIDIANTIAL, 

D 

Ei 

Prin prez senta 7e permitem | a vecuy re: lă bunăvoința. voastre, rug ându- Vă a ne- da informaţiunile notate pe . anexal........ bulefin,.. i | Eapr îm ându- -vă -maltănțiziae noastre, “vă asigurăm 
" i . . - «



1152. 

de deplină discreliune şi vă oferim cu - flăcere serviciile 
noastre. i 

Aaa Cu deosebită stimă 
a -. Banca generală română. 

N. Florescu 

x 

62). Buletin de cerere de intormaţiuni 9 

„„Informaţiuni "despre 

Genul de afaceri. 
AVE. N 
Reputajia. 

"Merită credit de lei. 
Alle Umănunte mean 
Dacă firma este alfel, decăt cun e mai Sus indicată, 

ză rugă a o rectifică.. 

-.63 Răspuns la cererea de intormaţiuni. - 

Bucureşti. „acne 29 

    

Lia 

QONIDENTIAL, 

vă remifent aci inchis. buletinul cu informagiunile, ce 

ai le-aţi cerut, Vă rog.a întrebuinţă aceste înformațiuni 

fără garanția şi fără 'prejudițul nostrii. 

„Fiind gata în totdeauna. a vă servi vă salutăm. 

"Cu toată stia 

Baiica 'de credit român 

Vp. 2. Brăescu 

Pi 

  

1) Aceasta este formularul Băncii senerale române. 

. . . - . , - . . 4.



416 — 

64. Cerere de informuțiunj. 

- Bucureşti, 2$ Martie ZOzz 

. Credilului general. român, 

a » Loco, 

Prin prezenta ne permitem "a. recurge la amabilitatea - d-voastre, rugându-vă să binevoiţi a ne da' înformaţiună 
precise asupra firmelor. notate fe alăturalul. buletin. e 

Multănnindu-vă anti cipativ pentru bunăvoința d-uoastre, vă asigurăm de deplină . discrețiune şi fiind gata la con- tra. Servicii, vă salulăm, . | -. . - „. - 
SI Se Cu deosebită . stimă. E Banca de scout ai: Bitcureşt:. ic V. Grigorescu. - 

65. Răspuns. RR 

„+ Bucureşti, 2g Martie rorz | 

+ 

„Răncii de-. scont, 

e „Bucureşti |. 

Răspunzând la Scrisoarea d-voastre din 25 crt, avem onoare a vă înapoiă alăturat buletinul, ce- ni l-aţi tremis si pe care. l-am Complectal cit toate înformațiiunile Cerule, . Zoate acestea zi le Coruinicăn fără nici o Sarauţie „din partea ' noastră. a a: ” , 

pi Cu toată Sstina. - Pa Credit general român, 
Divector * - 

"Î. Lupescu . - 
- 

- B . . i . E 
. - , Li 

- N -
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66. Răspuns îndoeluic în: formă de scrisoare. 

n „Craiova, 7 Augus? 1917. 

: Domuilor Berceanu et Corp, . 

Bucureşti. 
2 > 

, Ca răspuns la scrisourea d-voasire :de alaltăieri vă 
„COmunicăm, că despre A. B. (de. care  ne-afa. înlrebut 
acum câteva luni) ni S'ascris, că ar fi un 'comerciant so- 

„did şi bun pentru lei 4000—6000. Aceasta însă este în con- 
trazicere cu împrejurarea, că. acceplele sale, ce se află do- 
miciliate -lă noi, aa trebuit sd .fie 'protestate în total în 
timpul cel din urmă din cauza neacoperirii. Cusu, despre 
care ne întrebăți, nu ne este cainosculă personal, iar plala 

“acceplelor sule am făcut-o întoldeauna pentru contul unei 
"a treia firme, cecasta * este iol,: ce Vă Baulen- conuinică. Fără prejudițul nostru. - a | a Cu toată stima. 

-, Dărbulescu et Comp. 

Bi. Cerere de intormaţiuni în altă tormă. 

Jaşi, 12 August 19171. 

Domnilor Dumbrăvescu e! Cormp,, . 

N SI Botoşani, - 
| . , . ÎN i ” 7 . ” M'aţi îndatoră: foare. mult, dacă-uți binevoi a-i du D înformațiune cât se poate de exactă . despre creditul şi | soliditatea firmei “însemnate pe biletul alăturat. Pentru intine „ar fi cu deosebire împortaul să aflu Suna, cu care aş pu- 

icu-o credită în mod Sizur. | a 
Fiind Ca plăcere gata da conira- servicii, ză asigur că zoiu întrebuinţă ca discrețiunea, cea mui strictă binevoi- toarele d-voastre înformaţiuni, e 

Cu deosebită stimă." 
7, Foaannrn= 

=



  

19 — 

| 68. Răspuns la aceasta. | 

” - | " - i i Botoşani, 74 4ugust 7911. 

“Domnului 1. Bvmacov, N o 

po . , 
Pa 

asi 
* 

“Ca răspuns la scrisoarea  d-voastre din 72 cl. ză co- 

maunicăn, că am primit“ următoarea info mtaţiune despre. 

fi ra, ce. taţi întrebat : | - 

Îi „Solidă şi “dentnă de încredăre. Bine situată. 

II Mer iti an credil de 30. 000 până la. 40.000 de lei“. 

Binevoiţi a întrobizință. această informațiune, fără 

răspunderea noustră. ă 
Cu “deosebită stimă. 

a Dumbrăvescu et; Comp. : 

a 69, Cerere de intormaţiuni în altă formă. 

Galaţi, 7 Septemare 91. 
A 

. 
[i 

Dommtizulată Ie Vasilescu, 
=. . « 

_ Iaşi. . 

voasire, 7UgĂN- 
„Ae- permitem a apelă la vumnăvoinţă a. 

de exaclă de 
du-vă să ne dați o informațiune căl se: - poate 

creditul şi solidilaleu casei însemnale în 

Nunita firmă a, făcut la noi. o. comandă înv 

850. Prin urmare ne-ați. îndatoră foarte: suit, dacă «ți 

binevoi a ne îrălă “părerea d-voastre despre sturea respec- , 

livei case, „asigurându-dă, că vom întebuință inforinalite: 

nile d-uoastre cu cea mai mare precauțiune. . 

Primăţi anticipaliv- maudţămirile. noasire pentru aiabi- 

lilatea d-voastre şi fiți convinsi; că “sune gata în orişice 

valoarea de lei 

S 

limp la contra s servicii, | | 

a Cu deosebită: stimă. 
.. 

at. 

E - ae “Drăgănescu el Bunea. 

biletul alătura. . * 

,



i. — 120.—.. a 

70. Răspuns favorabil... 

- Jaşi 3 Septemure 19271: | 

“ Doninilor Drăgănescu et Bunea, . - 

pa Galaţi. * 
Ca răspuns la. scrisoarea d-voastie din 7 ci. am onoare a Vă conutnică, că casa amintită de d-voastră se „bucură de un nume bun în,piața ide aci. - o 
Mijloacele, de cari dispune, sunt însemmnale, iar capa- 

"citalea, activitatea şi soliditatea Proprielarului sunl-o ga- 'ranie, că aceasta nu cere 'dela * d-voastră nici un credit, care ar trece peste snijloacele sale. 

“fără nici o 'obligațiune. din Bariea mea. -: 

>? Acestea zi le conuinic pentru Ştituta  d-voastre, totuşi * 
. 

LE 

"Cu toată stima. - 
A 

1 Vasilescu. 

1: Răspuns: mai puţin favorabil. . 

, 

„
 

e 
2 

ce
 

0 
ti
i 

UD)
. a
a
a
 O
 

Ia laşi, '8 Septemore 1911. . 

„Domnilor Drăgănesu e! Bunea, 
S 

a „a „Galaţi, 
Imi pare rău, că nu pot să 'ză dau nici o informaţiune pozitivă la întrebarea d-voastre din 1 cl. în. privinţa. casei, ce vă interesază, fiindcă ....! aceasta, este- aproape: Necunoscută în piata de aci, . 

dela “prietenii. de 
_-. După înforinațiunile. hiate afaceri de aci, mijloacele numi favorabile, totuşi, luul, ce-l fa tar al casei, este destul de x; prejurări nefavorabile. poat 

lei. case ar fi cam 
ce tânărul proprie- 

mare,: astfel că în âm- 
e săi repună puterile: „i La . A A | a i



a 

“Vă rog să întrebuintaţi cu precauțiune  aceas- 

lă comunicare confidențială. Ia - 

E „2. Cu deosebită stimă. 

Sa „o 1, Vasilescu, 

. 72. Răspuns nefavorabil. !. | 

_ daşi, 3 Seplemrve I9I1., 

“ Domnilor Drâgânescu el Bunea, 
Ă Pe a . . | a o 

Die „i Galah 

„Primind scrisoarea dvoastre din 1 cl. mă gră- 

desc a vă răspunde. Firma, despre care îmi. cereti 

' informaţiuni, mu merită încrederea în nici O privin- 

fă. Perderile de toi felul şi chelhielile mari. ale Şefat- 

Îui au sleit până înlr'alăla averea casei, . în cât -el 

> 

“liţe, și, este de, temut, că în curând va fi.declaral de 

“insolite, 
e 

p.aa - 

"Rugându-vă de discretiunea cea - mai strictă; 

- că salul cu deosebită stimă... 

Vasilescu. 

Piti 

10. Ioan Martinescu a înființat în lași un magazin 'de coloniale 

„şi cumundă dela Coltoteanu şi Dobreanu din -Galati diferite măriuri 

- cam în valoare! de: lei 1000, rugându-şe să-i ueorde pentru acestei 

, creditul obicinuit de 8 luni. In urma acesteia Coltofeanu şi: Dobreanu - 

cer. la 20 Septemvre: informaţieni despre Ioan Martinesou: dela - Erma- 

cov din' Jaşi.—Ermacov „răspunde la, 92 Septemvre, că loan Martines- 

cu a servit la dânsul timp de 3 ani şi că şi-a înființat magazinul cu 

| : “unseapital de lei 18.000... --. Ia SII a 

Ia 3 E Drăgănescu şi Bunea din Galaţi. roagă prin scrisoarea din: 

-$ “April pe V- Bogza din Iaşi, ca 'să le dea informațiuu: despre rela- 

  
caută pe câ! poale a' se menține prin girări depo-



198. 
tinnile de uvere ale firmelur Soituz din lași: ci [. (irigoriu din 'Târgu- 
Frumos, fiindcă firma cea dintâiu, - cere a, îi _creditată - Bentcu „sume 
malt mai mari ca până acum, iar cea din urmă „de citeva săptămâni 
nu-și îndeplineşte punctual “obligaţiunile şi cere - în „totdeauna noue. 
termine de plată.—V.. Bogza răspunde la 12 April, arătând că G, Soi. 
tuz şi-a extins mult comerciul prin întrarea în firmă a „cumnatului 
său cu un 'capital de lei 20.000 şi prin urmare creditul său su mărit. |. Grigoriu nu so mai bucură de nume bun, cu toate „că - mai inainte eră numărat între firmele bune. In timpul din urmă firma aceasta sa: avăâutat în întreprinderi riscate, din care- cauză ar fi bine, cu să în- cheie afaceri cu:dânsa numai contra numerar, . - : 

i | î. Sevisori de recomandare. | 

„XI. Scrisori de recomandare şi de credit. 

_Adessori unii comercianţi şi persoane particulare 
roagă pe alţi-comercianţi, ca. să le dea scrisori de reco- mandare la firme din alte oraşe, spre a puteă face: cunoş- 
tinţă cu acele firme. De cele: mai multe '; ori. acei - comer- cianţi sunt: 'corespondenţii sau _Yoiajorii "corespondenţilor 
aceluia ce scrie scrisoarea, cari, călătorind la' locul adre-: satului, au trebuință de recomandare spre a cumpără sau. a incheiă noue - legături şi spre a găsi locuri“ de apro. „vizionare 'sau de desfacere. pentru propriile lor mărfuri sau fabricate. Cate odata, se dau asttel de serisori “şi persoa- „helor particulare, cari Sunt cunoscute cu'csl ce scrie seri- soarea şi cari tac o câlătorie de plăcere sau "pentru a se instrui ori pentru vre-o. cercetare. ştiinţifică ;: aceste - însa _Sunt unite de obiceiu cu o scrisoare de credit (vezi sub- capitolul următor Se 

+ Scrisorile de recomandare se dau deschise respeetivi- lar recomandaţi spre a le predă personal adresaţilor. Din „această cauză se dă o mare: importanță. stilizării acestor '! scrisori. Prin urmare fiecare scrisoare de' recomandare tre- - bue să fie scrisă în un ton foarte politicos, accentuându-se 
în dânsa toate imprejurările, ce sunt in favoarea recoman. „Gatului, şi asigurându-i acestuia o p.imire amicală: și stima - * adresatului, La persoanele de o poziţiune socială mai înalta : 

x



- trebue să 'se accentueze cu deosebire rangul şi renumele Aşa 
dar o scrisoare de recomandare cuprinde in întroducere- 
„numele: şi rangul recomandatului, scopul recomandării sau. 
a călătoriei ori a petrecerii la locul primitorului.:. Mai de- 
parte se pub în evidență faptele, ce sunt în interesul re- 
Vomăndatului Și. cari vorbesc în favoarea acestuia: de ase-: 

_- minea se -roagă- pentru. bunăvoință, pentru ajutorul necesar 

:sau pentru recomandare mai departe. In sfârşit se exprimă 

auticipativ mulțămirea pentru indeplinirea îndatoririi şi se 

oferă contra servicii în astfel 'de "cazuri, - . 
Se ințalege de sine, că serisorile de recomandare se: 

adresază numai acelor firme, cu cari stăm de mai mult 

„timp în relaţiuni şi cu cari sunlem mai intimi şi pe a că- 

ror şefi îi cunoaștem pe cât este posibil în mod personal. - 
Pentru aceasta se obicinueşte în unele locuri să se avizeze 

“in aceeaş zi prin o scrisoare tremisă prin poştă scrisoarea: : 
'de recomandare, ce' s'a dat. Acest aviz conține pe lângă 

„comunicarea recomandării şi oarecari' măsuri restrictive 

pentru adresat, pe cari n'am voit-sau n'am putut a. le a- 
“rătă din vre-un motiv în scrisoarea de recomandare. Dacă ' 

"din anumite motive um fost siliți să dăm o scrisoare! de - 

recomandare şi ne temem, că recomandarea ' va putea 

cauză adresatului neplăceri, « atunci aceasta o arătăm în 
aviz. 

- 

In unele case se obicinueşte a se “da recomandatulu; 

scrisorile de recomandare fără copertă, seriindu- se adresa, 
pe dosul scrisorii, „ce se indoeşie. 

, . 

„3, Scrisoare dă - recomandare pentru un comerciaat.. 

Li 

| Ploeşti, 10 “Tanar 1911. 

p E a Băncii de scot, 

Bucureşti, 

We permitein a pă recomandă pe aducălorul acesleia. 

d-nul Joan Gai rilescu, seful firmei de mânufaciură 1. Ga".



i . i PR | - r | _ i 

ai Lo 
--orilescu de aci, şi vă rugăm a-l primi cât se poate de amical. « - “Totodată vă Tugâm. binevoiţi a ajută cu sfatul pe numi. itul domn, care călătoreşte în interesul afacerilor. Vă ' mulțămim | „+anticipativ pentru serviciul, ce-l veţi face recomandatului nostru. 

Cu deosebită. stimă. 

o Popescu e. Comp. . 

174. Avis la No. 73. , 

E  Plocgti, 10. Zanuar 191]. . 

„* Băncăt. de! scont, 

Bucureşti, -. 

„Prin aceasia ne duăin. libertatea a vă înştiiriţă, Că. ne-am permis a da d-lui Î, Gavrilescu, comer- | eiunt de aci, o scrisoare de recomandare cătră d- noastră, Se ae a "Vă 'rugăni a primi cât se poate de bine. pe nu mitul dorin, - care merge acolo pentiii- afaceri Şi a-i “Stă în ajutor cu sfatul d-voastre.- Vă mulțănim ati "“capatio. pentru toate. îndatoririle, ce le veţi face re-. 

r 

"Comâandatelui nostiiui. A o . Fiind în totdeaună gata. lu contra Servicii, să > "TUȚăN a primi asijurarea deosebilei noastre stime. 
AR i "Popescu ef Comp...



    

75. Scrisoare de recomandare pentru o persoană particulară. 

_Bucureşh, 25 Iunie 19177. 

Domnilor M. Torsch ei Săhne, 

Viena. 
7 . . * 

- Aaem onoare a vă recomandă pe prezentăto-:- 

pl. acesteia, d-nul Ioan. Procopianzi din Bucureşti, 

care va vizită. şi. „orașul d-voasire în timpul câlăto-; 

„viii sale de studii. _ 
| Bine-voiţi a ajuta. cu 4 sfatul de mzenitul domn: 

"şi a-i da tot coucursul posibil spre a-şi ajunge” SCo- 

pul călătoriei, pe care vi-l va comunică pei sonal. : 

„Vă vom fi foarte obhgali, dacă l-aţi PECOINLAII-: 

„dă nai. departe, şi. vă madțămim anlicipatiu- 

„- pentrii amabilitatea d voastre Brecuint şi pentru oste- 

„meala, ce vam cauzat-o. | ă 
| Sperăm, că veţi găsi în curând „ore: o ocazie, 

ca să :vă Putem SeruI.. | i 

„a Cu deosebită stimă. 

- Steriu et: Coinj. 
Pi . | . |
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76. Aviz ka scrisoarea de recomandare de mai sus 

E Bucureşti, 26: Zmie 911. 

Domnilor. M. Torsch. et Săhme, - 

i Viena. 

"Prin prezenta vă înştiință, că ne-am. permi a: 
«da ieri d-hui “Ioan: Procopiann din Bucureşti o scri- 

” o ? . Î i - PI : Di soare de recomandare cătră firma d-woastre.. 
„Vă mulțămin dinainte - pentru amabilitatea, d- . 

voastre. şi vă rugăm, ca ocazional să dispuneţi de ase- .. 
aninea de serviciile noastre. Se 

Cu. toată stima. 

“Steriu et Comp... 

TEME 

a Profesorul Joan Hodoş din Bucureşti este recomandat: dilor ” 
N. Schiiler et Comp, din Viena de Steriu et Comy. din Bucureşti prin: - 

" scrisoarea din 20 Septemvre. Dânsul călătoreşte în Austria, pentru 
- „a studiă organizația diferitelor scoale comerciale: Se roagă, cu săi 

se dei recomandaţiuni la firmele mari din Aussig, Praga, Graz, Ol 
miitz, Reichenborg și Linz. , , „ : - 

13. Coltofeanu şi Dobreanu din Galaţi recomandă dlui V. 0- 
[ăneseu din Iaşi prin serisoarea-din 6 Marte pe Ioan Popescu, vo- 
iajorul îirmei Drăgănescu şi Bunea din Galaţi. Scopul călătoriei este. 
încheerea de relaţiuni noue pentru casa sa; Aviztl din acecaş zi. 

14. 1. Florescu din Bucureşti dă'la 25 lanuar lui V. Grigorescu, . 
seful firmei cu acelaş nume din- București, o. scrisoare de recoman- : dare cătră Răducănoscu et Comp. din Constanţa. Florescu spune in 

N



      

roagă i pentru alte recomandări în caz de trebuinţă. 

ai 

aviz, că Grigorescu a - intreprins în: timpul din urmă “specalaţiuni. foarte: 
riscate şi.că numai din diferite împrejurări a îost silit să-i dea seri- 

| soarea, de. recomandare şi-l sfătueşte să nu-l 'recomande mai departe. 
„15. X. Schiiller & Comp. din Viena recomandă ; d-lor. Michel et 

Sohn din Galaţi prin scrisoarea; din 98 Marte pe asociatul lor Adolf 
Klein. Acesta călătoreşte, ca să facă mari cumpărături de lemne și ca 
să caute un reprezentant permanent (cumpărător): pentru firmă. - se 

3, Scrisori de credit, scrisori circulare de 

| „ eredii. şi avizuri! de. credit. i 

“Este incomod să purtăm ca ii bagă cătteris 
sume mari de bani în hârtie, în argint -şi-aur sau în po- 

lite, fiindcă: putem perde banii”. sau poate : cineva “să. ni-i 

fure: De actea ne folosim de. scrisori: de . credit, ca: sunt 

adresate de un comerciant unui: “banchier din * locâlitatea, 

unde călătorim. Persoanele, cari sunt numite in aceste seri- . “ 

sori, au dreptul să încaseze. dela adresat o sumă hotărila.. 

De cele mai “multe: ori aceste scrisori de credit sunt în a- 

celaş tânp şi scrisori de vecomandare. Acestea, ca şi seri- 

sorile de recomandare, se dau deschise. celui acreditat şi. 

cuprind pe lângă indicaţiunile arătate în şerisorile. de reco-. 

mandare şi comunicarea despre acreditarea călătorului ară-- 

“tarea sumei: acreditate iu cuvinte sau tot odată in cuvinte și 

citre (insă nici odală numai în cifre), rogarea de a.dă a- 

"“ creditatului bani până Ja-suma indicată în schimbul 'unei 

'chilaațe şi inştiințarea, dacă proviziunea şi cheltuelile plăti- 

torului trebue să se scadă din suma de plată sau dacă plata 

seva face liberă de cheltueli, punându- je acestea în socoteala * 

celui ce a dat “scrisoarea de credit sau să se calculeze in 

'rambursul plătitorului. Indicaţiunile din urmă se 'arată u- 

neori numai în respectivul aviz al scrisorii de credit, care: 

“ trebue, să se tremiţă, când este vorba de astiel de acre-" 

ditive. In acest aviz, se- repetează datele: scrisorii de credit. 

şi'se arată modul acoperirii plăţilor ; adeseori aceasta se 

tuce prin o trată de comisiune trasă asupra unei. case 'prie-. 

«
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tine sau că -adresatul 'debitează: pe eminentul acreditivei. 

“Afară 'de aceasta la aviz trebue să. se Qlătureze pe un bilet | 
semnatura acreditatului, pe care acesta-u dat-o. inainte de 

facerea. scrisorii: de credit - şi .care se trimite adresatului 
pentru a inlătură vre-un: abuz. Adresatul, inainte de a dă 
bani recomandatului, cere. dela acesla,. ca “să semneze chi- 

tanţa despre suma respectivă, apoi se uită, dacă semna- 

tura se asamână cu cea din aviz.şi care de sigur.este.ade- 
- -vărată şi numai atunci numără banii, când semnaturile sunt 
identice. Chitanţa se face în. duplu exemplar,  valorând ca 
unul singur. Un exemplar. este reţinut de 'banchierul plă- 
titor, celalalt se tremite emitentului acreditivei. La trans- 
terâri de acreditive se pot face chitanţe în trei exemplare, 
dintre. cari unul se reţiae 'de' banchierul plătitor, al. doilea 
de cel ce transferă acreditivu şi al treilea de emitenentul.a-: 
creditivei. Dacă acredidatul nu se prezintă îndată dupa pri- 
mirea avizului, atuuci de obiceiu.se repetează puncțele a-_. 

-„Yizului în o-scrisuare, prin „care. răspundem: . celui ce: ne-a 
trimis avizul, asigurâudu-l de buna. primire a acreditatului: 
Totuşi, dacă acreditatul primeşte, îndată. după sosirea ati- 
-zului, suma întreagă sau numai o.parte, atunci, primirea. 

2 

acestei scrisori (a -avizului). se confirma în | avizul despre. 
plata facuta. Orice aviz .de plată .cuprinde. arătarea sumei 
plătite, observaţiunile de lipsă în ceeace priveşte provizi- 
unea şi. cheltuelile (timbru, etc.) si socoteala. acestui arti- 
col în contul curent sau acoperirea prin o poliţă, după cum 
Sa arătat mai sus, -. a | Persoanelor de o. poziţiune socială foarte înalta sau de un credit sigur. li se -dau  serisori de credit nelimitat ;. 

. acreditarea: în aceste scrisori 
fiece, sumă“ sau «pentru 
mandatul să le ia.. tu a 
i - Când -se fac călătorii prin mai. multe. oraşe: sau țări şi daca proprietarul unei scrisori. de credit” nu voeşte a luă banii numai din un singur loc; ci din mai multe locuri şi în mai multe rate, atunci i se d 

- 

. 

-se face” de obiceiu . „pentru | 
toate sumele“, ce „ar, dori, reco- - 

ă 0 aşa - numită sori-



  

e 
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oare circulară de credit. In: această. scrisoare se atla adre-! 

sele tuturor firmelor. din. acele oraşe, pe. cari.. „aereditatul - 

are. 'de gând să le. viziteze: Conţinutul acesteia. se. deose- 

beşte de al unei. scrisori simple de eredit numai prin. aceea, 

că toate firmele impreună nu. plătesc. mai, mult decât suma 

indicată ; tot odată ne rugăm, ca sumele” platite sa se. în: 

semne pe. dosul s scrisorii. de credit, pentru că următorii adre- 

„sați să poată sti, e cât “mai 'rămâne. de plată, din suma. acre- 

_ditată. Banchierul, care a plătit mai în. urmă restul sumei 

. prevăzute i în scrisoarea de credit, reţine de ubiceiu scrisoa- 

rea de credit. Când acreditatul “calatorește prin. țari, cari au 

valori deosebite, atunci el va. primi bani în deosebite. Va- 

lori, Fiindcă suma . acreditată este arătată numai. în o.sin- 

gură. valoare, 'de aceeă sumele primite. in alte. valori tre- 

bue să se calculeze . cu 'ajutorui “numerilor fii, “de reduc- 

țiune ai. respectivei țari; câte odata aceşti numeri se urată : 

în scrisoarea circulară de. credit. Adresele la aceste seri- 

sori adeseori nu se pun imediat după data, ci la sfârşitul 

„scrisorii după, semnatură. Lao scrisoare circulără de cre: 

_ dit trebue sa: se tacă atâtea avize,:. 'câte firme sunt: arătate 

în adresă. Pentru ca 'să' fim “scutiţi, „de muncă, de a arătâin 

aceste, avizuri punctele. principale ale unei scrisori de credit, 

de 'obiciu. aceste acre editive se 'autografiează . şi. la fiecare 

aviz se alătură o: scrișoare "de. credit. . Cuprinsul acestui 

aviz este. intocmai ca a “celui „dela . scrisorile simple de 

"credit. i 
EX 

| Dacă acrsditatul îşi - “schinibă planul “catatoriei- şi vo- 

eșle să viziteze o localitate, pentru care nu este. acredital, 

atunci poate. să, se; adreseze - la. acea. casă, dela care â pri- 

„mit mai în, urmă. o. sumă, şi să 0:roage, ca să-i transfere 

scrisoarea de. credit în acea. gealitate. 1). „Respectiva casăa- 

'dresază” setisoarea la unul din. corespondeaţii. săi, 
treme- 

țândusi. semnatura aeredit
atului şi soştiințaza pe. eminentul 

a D. In loc, ca/.să se o trazistere! scrisoarea ae
. sredit, se poate, „ea 

pentru restul, ce nu s'ă luat, să se emită o'nouă scrisoase 'de credit; 

-în cazul acesta scrisoarea cea veche rămâne la noul eminent. 
a v
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scrisorii "de credit despre transferarea făcută. Noul adresat 

şi emitentul scrisorii trebue să răspundă. la această . înști- -. 

nare ; prin aceasta. intre aceşti doi se naşte” un “ schimb 

de scrisori asupra transferării scrisorii de credit, Noul a- 

dresat este supus aceloraşi condițiuni, la cari au fost su- 

puşi cei de mai "nainte ; el va scădea. (dia plățile facute) 

“o anumită sumă calculată în: procente, aceasta ca o “garan- 
„ție din partea transferentului- pentru rambursul, ce trebue” să 

se facă. Sa 
- Fiecare baachier are două. registie pentru scrisorile: 

'de credit; în unul. înregistrează conţinutul principal al 

scrisorilor de credit emise de dânsul, în altul: insamna scri- 

sorile de'credit, ce i s'au avizat,. alăturâud semnatura 

primită. Dăcă acreditatu! perde scrisoarea de credit, atunci - 
“trebue să inştiințeze imediat pe emitent şi pe adresat, pen-:: 
tru a preintimpină . orişice înșălăciune. In „cazul acesta seri- 

'soarea. de credit se consideră ca anulată. | 
"Dacă o scrisoare de credit se înapoiează celui: ce a. 

dat-o, fără 'ca să se fi tăcut vre:o întrebuințare, de dânsa, 
atunci emineutul va revocă. acreditiva. , 

“In timpul mai nouau început să se înticbuitţeză “la 

băncile engleze şi franceze, în locul scrisorilor circulare de 
credit, aşa. numitele - „Bilete “circulare“ (note circulare). 
Această întrebuințăre se face în modul” următor: | 

Călătorul depune o “anumita. suină la o bancă Şi pri- 
meşte în schimb un: număr corespunzător de astfel. de 

„» bilete” circulare (mandate de * plată) in sumă 'de £ 10, 20, 
50, Fr. 100, 200, 1000. Acestea. sunt în formă “de. polite 

* la vedere în 'ordinul (pe numele): acreditatului. - 
Tot odata. recomandatul primeşte. o scrisoare tipărită. 

de întroducere (Lettres d'indication), care este. prevăzută. 
“cu toate adresele posibile” din ' diferitele pieţe 'si la cari 
firme particulare (case: comerciale) câlatorul adresază, după . 
„cum are trebuinţă, unul sau. mai. multe :bilete : circulare, 

| ce i se platesc fără scădere. după cursul bursei. Semnatura ! 
“voiajorului se alătură la scrisoarea de introducere, iaț ban: . 

| 

i 
4 
i
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chierul plăiilor trebue să observe, cu călătorul se semneze 

în: fața 'sa biletul circular 'respectiy spre a se convinge de 

autenticitatea semnaturei. 

71. Formularul unei scrisori. de: credit. Că e 

: “Banca României 
PR DI ME Di: 

7 . 
, 

  

Ă - _ Bucureşti, 1 Martie 1911. 

. “Dorianilăr 'Rob.- Warschatter et Co., oz i 

a în i - St, Petersburg. | 

- Prin aceastu ne permitem a vă recomandă . 

pe d-nul V. Mexandrescu, „şeful firmei V. SMexandres- 

„cu et Comp. de aci, rugându-vă să-l primiţi cât se 

poale de bine. Tot odată îl acredilăm la d-voas- ! 

ră pentru suma de... | a 

a Ruble 'einei sute, — 

pe cari tă “rugăm să i le plătiți la cerere, de. 

"odală sait partial, -conlra unei * chilanțe duple 

fără reținere şi să vă conformaţi mai deparle 

- «dispozițiilor avizului nosirut. . : | | 

Vă rugăm « însemnă plățile d-voustre pe 

osul „acesteia şi să considerați creditul prezent 

ca valabil peuiru 3 luni. a 

Vă madlțâminr pentru amabilitatea, ce veți 

arăla-o recomandalului 1tostrit. Ne 

a „re Cu toată stima. 

i "...- Banca României 

DE E NN NA 

Notă. Aci se complecțează numai data, adresa, nuime- 

le 'recomandatului şi, suma. , 
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No. :78; Avizul scrisorii de: credit. 

Bucureşti, 7 Afavlie D931. 
7 IS: : | . | 

Domnilor Rob.:- Warchauer el Co.,. : 

SL. Petersburg. 

"* Ave onoare a'vă înştiință, că am dat d-lui V. d: 
lexandrescu, comerciaul din Bucureşii, o scrisoare de cre- 
dit călră “d-voastră pentru suma de 500 d: ruble. Semnatura 
d-sale urmeuză aci. - - i ' | 

- Vă rugăm să-i plătiți fără veținere în: contul nostri | 
până la-cijra sumei disponibile şi u ne debilă pentru a- : 
ceaslu, tremițându-ne o chitanță. “ 

"- Semnatura a " Cu deosebilă: stinut. 

Banca hoimânie:. 

NON ANAL 

79 Scrisoare de recomandare şi de credit. | 
. k , 

Se DEE - Brăila, 20 Iunie 1917... 

_* Domnului Ioan Popescu, | 

pe | | A Craiouu:. 

„-, Prin aceasta avem onoare- a vă recomandă pe dinu 
Vasile Niculescu, comproprielarul firinei Niculescat: ct Comp." 
din localitate. a - . 

„ D-nul Niculescu viziteusă piula d-voastre şi f 
dimprejur spre a încheiă legături noue de afaceri. | 
ăn, deci să-l ajutați, ca să-şi ajungă scopul... : - 

__* Zotodată deschidem d-lui VP. Niculescu un credil de 

înutul 
Ză ru» 

: A | 
lei 4000.— (patru mii de lei), 

care sumă'vă rugăm să i-o plătiți, după dorința d:sale, 
odată sau în rale, luând chilanță duplă. Binevoiţi. a ne: 
debilă cu această sumă, tremifându ne-o chitanță. * - 

N
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. E ” , : N a Pi 

„Vă mulțămim anticipatio pentru „sesviciile, ce le veți 

“face vecomandutului : nostru şi suulem în tofdeauna gala . 

„la «coulra servicii, : n o 

E _ Cu toată stima. 
N. Buvbea. et Comp. 

BOA 

Brăila, 20 Iunie 1911... 

A a Domnatlui Ioan .Popescut, - 

! Craioza, | 

, Avem onare. a vă anunță, că an dat d-lui Vasile Ni- | 

„Cailescu, .comproprielarul- notabilei' firme : Niculescu et Comb.. 

„dim localitale, o scrisoare. de recomandație, prin care l-ai | 

- „acreditat la d-voastră până la suma de. i . 

. . PN _ ) 

„lei 4000.—(patru mii de lei). E 

„Donul V., Niculescu vastă mai mielt timp în oraşul 

„l-voastre peilru a. iuncheiă none legături de afaceri. Fiind- 

„că .d-sa ntare acolo nici o cunoştinţă, vă rugă să-l aju: 

dați să-şi -ajungă scobul,. asigurându-vă că ori şi. când 

suntem gata la contru servicii. - Da 

Mă rugă a plăti odată sau în rate credilul acordut 

secomandutului nostru. Imediat, ce. vom primi  chitanța 

„d-ooastre, ne mom:grăbi a vă credilă. i 

"Cu. deosebită stimă. 
Burbea el Comb, 

  

V. „ANiculescat. . 

    

No. al. Aviz despre cfeciuarea plății. 

Da Craiotu, 38 Jaunie DI. 

Domnilor Burbea et Comp, Da 

| a 
Brăila. ! 

- „a 

Am  deosebilu plăcere să vă comunic, că d-nul Va-. 

:sile Niculescu ni a. onoral ieri cu vizila d-sale. . 

,
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Ri - 7 Ă Î i - : : - ” - 

Conform dorinței exprimate i-am - plătit lei 3:000—,. 
„adecă „trei mii de lei“; după cum se vede din chitanta 
alăturată, debitându-vă în cont pentru aceasta. 

'  Voiu căută să fac plăcută petrecere amicului d-uous- 
ve în oraşul" nostru şi-l voiu ajulă cu sfatul, “când va 

cere trebuinia. 
4 

-Cu deosebită -stimiă. 
A Joan Popescu, 

2. Formularul 'unei scrisori circulare de credit. 

Bucureşti, 15 Septemare 1917. 
IN , | Lie | , 7 

Băncii germane (Berlin), Agenţia Londra, | 

a -, E Londra.» 

Filialei Băncii germane din Hamburg, 

i a Hamburg. 

Băucii ruseşti penlru comerciul exterior, | 

- 34. Petersburg. 

- „Prin aceasta ne permitem .-a vă recomandă pe d-nul 
Ioan Barbu din Bucureşti, rugându-tă a-l primi în nod 

- amical, | a a 
Tot odată îl acredilăm colecliv pentru Sita ' de 

AM. 10.000. — (inărci zece “mii), | . 

pe cari vă rugăm d -i le plăti după cerere d-lui foan Barbu 
în total sau parțial, fără reținere de cheltueli. Binevoiţi a 
observă sumele plătite de călră firmele, la cari este adre- 
sală aceuslă scrisoare de crecil, şi a-i plăti, tremițându-ne 
0 chitanţă.  » a a 
„Vă rugăni a însenmnă pe dosul acestei scrisori: plă- 

Hile eventuale şi vă mulțămin anticipativ Peniru primirea 
aniicală, ce veţi face-o d-lui Zoan Barbu. * 

| | Cu toală stima. 
Lu i . " Steriv-et: Comp. 

IN



m 83. Aviz la. scrisoarea de credit „No. 82. 

Se „Bucureşti, 15 Septemvre- 1911. 

Băncii germane (Berlin), Agenţia Londra,. 

. ÎN „e LONara, 

Ve-am_ permis a adresă la d-voastre o scrisoare cir- | 
culară de credit în favorul. d-lui Ioan: Barbu în sumă de 

“A. 10.000.— (mărci zece intia). . E 
„Vă rugăm a plăti numitului domn această . sumă în 

_ total Sau în parie, după dorinta sa, fără reținere de chel- - 
Jueli şt coulra lremiterii unei chilanțe, obșervând -Srinele 
deja plătite sau prescrise. , Alălurându-vă aci o semnatură . . 
a acredituhii nostru, tă rog a primi asigurarea deosebilei 

"noastre stime. *) - | - o EN 

7 i” Steriu et Co. 

iad : , Ă E 

"84 Răspuns la 'aceasta.. 

  

, aa | * - Londra, 22. Septemăre 1911. 

a a DE A 
„Domnilor Steriu et Comp., Sa 

- „.» “Bucureşti, 

-- Confirmăm scrisoarea „noustră din 17 cl. precum şi 

primirea scrisorii d-voastre din 15 cl. şi vă comunicăut,, 

-“că-am ial. notă de scrisoarea circulară 'de credil, ce ne- 

ați anunțal-o, în favorul d-lui Ioan Barbu. 

i îi Cu deosebilă stimă. 

o îi Banca germană“ (Berlin) 

pp Agenţia Londra 
Nei De | N. W. 

Manager. 
  

  

2). Notă; Tot'o astfei-:de-serisoare 56 tremite- şi filialei: Bănci! 

germane din lamburg. și Băncii ruseşti pentru comerciul exterior din 

* St. Peterşburg, - : a
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No. 85. Avizul unei "plăţi efectuate şi debitarea fără proviziune. 

Hamburg, „24 Septenore 7912. 

+ 
Domnilor Steriie er, Comp, a SE - 

4 ” 

„Bucureşti.. 

s 

pe baza scrisorii. ;. d-ucastre de credit a anu plătit astăzi 

în debitul coniului a- voasire,. dlui . „Joan Ba: bu, conforin 
chitanjei alăturate Rae i 

aa a; 3000.— Vu 24 e d 

"Cu 'toală stima. aa 

„Filiala din Hamburg a Băncii gerinane 

NN E AA A 

No. d6. Avizul unei plăţi tăcute şi debitarea împreună cu 

. , Pa  Proviziunea, 

os | SI Petersburg, 20 Septemore 2971. 

Domnilor Stertu ei Comp, 

Bucureşti. 

- Confi Zr Scrisoarea. noastră din 17 cl..şi prin a- 
ceusla ză. debităm 2 conjorii chitanjei alăturate cu 

i 

| "Ro 650. _ aditigând: Si 
-Protiziunea m_i 1.63] | o 
i R0 60188 - valoarea astăzi, Franco, 
  

_ Cu deosebită stimă. . 
, „+ Banca rusască peulru conterciul axlerior , e N, W, Di - N Ne
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+ 87. Clauză de transterare.. 

“(Se za serie pe. dosul scrisorii de credit). 
„7 

In urna dorinței d-lui Zoan Barbu trausferiăm scri- 
:soarea de :credil sub condițiunile . arătale în dânsa la Ban- 
cu Paristiri şi a Ji ărilor 'de Jos din Paris. o E 

 Hanibirg, 24 Septemare. 1910. Dă _ ; 

o Filiala Băncii germane din Hamburg. 
NN O NN 

[ai 

„No..88.. Aviz despre transterarea de mai sus. î 

3 | Hamburg, 24. Septemure 190 

- Băncii de Paris şi a 7 rilor de! jos 

mi Paris, 

Pi “Ne permitea u vă i înştiinlă, că an transferat aştăzi 

Ia d-voastră 0 scrisoare circulară de credit emisă de d-nii 

Steriu el Co. din Bucureşti în Favorul d. lui Zoaut Barbu 

în Satntă- de | 

| A. 10.000.— mărci £ zece zi, 

şi Care scrisoare ne esle adresală şi nouă. Vă rugăm u 

conlul nostru Până la suma face plăți acreditatului în 
' disponibilă şi ra ne "debilă ! în "cont: “curent Pentr i? "aceasta, 

dremețându- -ne două chilanţe. a Da 

gi  Cu deosebită stimă | 

(ta „in 2” Filiala Băncii germane din 

. Hamburg. 

a NN N 

 



ga 
89. Aviz- emitentului, scrisorii -.de credit despre transferare. 

. 

. A Hamburg, 94 Septemure 1910. - 

, 
” . s. 

, „ 

A Vomilor Sterinu-et. Co. e Da 

„ a  Beuvegti. 
4 

Am slătit, astăzi d- ui. Ioan: Barbu : în vaza scrisorii: d- oastre: 

de credit din 15 ct. şi conform chitainței, alătur ate. NI 

M. 300.— Va. dato, - : | a ? 

cu cari vă, debităm. : 

” In urma dorinței exprimate de ninitul dom, um transferat 

scrisoarea de credit la Banca, Parisului şi-a Ţărilor de jos din Pa- - 

ris, pe "care am rugat o să facă. plăţi în contul nostiu acreditatu= 

lui d-uvoastre până la suma disponivilă ş şi "sub condițiunile arătate 

în: dânsa, avizându-ne despee aceasta. 

„Vă rugăm a'luă notă de aceasta. La timp vă. vom. înştiinţă 

despre plăţile efectuate, tremeţindu-vă respectivele. chitanițe de pri- 

mire: ! 

Cu toată stima, 

is ” Pitala Băncii germane din Hamburg.. 

i ! N.N: N N. 

” . . 1 - 

90. Anularea unei scrisori de credit. 

Ea . | i E Bucureşti, 25 Mavtie 1911. 

Domnilor Lionells Rossi et Comp. : pi 

: Sa 7 Milan 

„An dat d-lui Ioan Atanasiu la 8 d. e, sovisoare de credit 
cătră d-voastră. Numitul domn mi-a . înapoiat acreditiva, fi indcă a 

, fost „silit să renunțe dela călătoria proectată. în aria ati cas: de. 

moarte. Prin urmare vă rog a consideră „aceasta scrisoare ca 'a= 
aulată. : 

„Vă rog scuzaţi-mţi pentru osteneala cauzată şi primiţi asigu-. : 
area deosebilei mele stinte, , : e 

. a s. Marinescu.
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=: 91.7 NOTICE.—IMPORTANT  . 
It îs vaquired, as a precaution against forgery, that the Sig- 
niture of the holder ofthis letter shall be immediately written: 
in the space left for that purpose—and that thisletter shallbe 

__kept apurt feom the circular notas.—Also, that the cireular 
notes shall only be endoersed in --presenee-of the-eorespondent,. 

-. or; other, banker,who.eashes ..them.—When the,.notes.are all 
- eashed - this letter.shall :bs:returnăd to glyn & Co.,'or.destroyed.. 

- Disregard of these inatruectious will be at the'sole risti: 
  

  

  

_Qt_the hoider, e Da pa a 

Signature du Postenr— | UITE DES. PIULETS OIROUIAIRIS 

ema 
Te 20, B— si 

| Zez 
“| CURRIE & Co..! EC mac 50..[ Ti pa 

a TOM 
2] LETRE D'INDICATION 

_ă Messieurs nos Correspondents + 
, - pi 

_* 67, LOMBARD STREET, LONDON, E. C.!. . 

  

auigaiel nous avous delivre pour £————de nos Aofes. 
de Change Circulaires. . Vous trouverez ci-dessus ui exe: 
plaire de sa signature, ainsi gue le detail des Notes dont: 

il est le: Porteur. Voiis voudrez bien. lui en fournir lu cont-- 

- tpe-valeur sur son acquit au 'cours de Change ă.. Ușance 

sup Londres. Celte- Letlre, devant sevir.ă constater Lideu-.: 

tite du Titulaite, restera entre ses mains. jusqubă l'epui- - 

""sement du moritant: des Billets. . CI ai a 
". Agrdez, Messieurs, bassurance de notre „cousideralion» 

Cetle leilre vous Sera Presente Dar. maia _ 
  

  

“i distinguce ...: | , 

ENGLISH VERSION OF THE PRECEDING 

_GENTLEMEN, i Ii pr 
| This Leiter svill be presented-to you Dotarea e ou ceea eee 

schose signature is given above ; 'and to mhou ve have issued our 

* Circular :Noles for 25.......: CI nu" sterling, the_amounts and num” . 

be» of shich are se tout at the head of. this Letter. „You. mil be: 

" good enough to exchange the Circular. Notes for. cash „against are". 

"ceipt at the curent vate of Exchange on London. . This Lelior avill . 

serce to prove the identity of ist owner. în. vhose: POSSe51814 it ist to. 

remain untit all. the. Circulaw..Notes, are .exhausted., ME 

. E „We are E Cp. | 

- (Signed), - e : 

GLYNW, MILLS, CURRIE & CO. 

„FOR LIST oF CORKESPODENTS SEE OVER.
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List of Correspondents of Gyln, Mills, Currie „& Co:, London 

a 
  

NAME:0F TBWX. 
== 

| NAME OF. „CORRESPONDENT 

A 

- AIX LĂ CILAPELE (Aachen) . . Theodor fuzhelle & Cie,, 15 “Theater Platz. 
„ÂIX LES BAINS (Savoy) 
AJACCIO (Corsieo). . 

MLEXANDRIA (Ey po. 

ALGIERS .. 
ALICANTE . 
AMIENS a. 
„AMSTERDAM... , 
„ANCONA... 
ANGERS .. 

„ ANGOULEME . 
ANNECY .. 
ANTWERP (Anvers). 
“ARCACHON . 

ATIIENS 

„AUGSBURG... , 
AVIGNON 
AVRANC NES : n 
„BADEN 'BADEN . 

ABAGNERES DE: Lucnos x 
BARCELONA 
BÂR-LE-DUC 

BASLE . 
-- 

'BAYONNE - 

"a BAYREUȚII .. 
BERGEN 
BERLIN . 

BERNE 
„BESANCON 

OBEX 
BEYROUT .. .. 
BEZIERS .. 

BIARRITĂ 
. 

a - 

.. 

EL
 

"e. 

-- 

| Antonio et Forest : 
“| Socicte Genrale 1, "Rue st. Jacques E 

f Bank of Egșpt: 
“1 Credit Lyonnais 
- James M.Jackson *Boulovard de la ncpoilise 

“Henry Bushell 

aL. C. de Landtort.. a 

1 'Vve. Detctel. Grimanx & Cie. . 
"| .Socicte Gencrale, 25, Rue, Nenve. - 
„. Hope & Cie 
. “James Teri & Fils 

Socicte Generale, 
. Societe: Generale, 
Societt Gencrale, 

„Corneille David, 
Frederic Audap” 

“1 Ionia Bank 
“A C. L.. W. Merliu 

Paul von. Stetten.* 

21 Rue d'Alsate 
21 Rue d'Arsenal . 
2 Rue Sommeiler 

'-11 Comptoir National: dEscompte 
A Samir Gencrale; 

Gilbert Jeune. Fil 
7 Rue Petrargque E 

Ss. ” 
6. Miller & Consorten, 156, Leopold Strasse "NF, S. Meyer. opposite the Trinkhalle 

Saddresser 'î t:ourtois & Cie. de Toulouse 
:Jost Serra y. Farreras, 

“8 

"Socidte Gentrale, 
“ Passavant. & Cie. 

JA Sucoe Gentrale, 

- 
A 

LE 

Frederich: Feustel - 

1 Rue Lapigie | 
„92 Rheinsprang. 

drigues & Sulzedo 
De Fondelair et Fils 

6 Rue Vainsoi, 

A. Greig & Fils - 
Mendelssohn & Ci 
Marcuard & Cie,, 
Tschann: Z&crlede 
Sociste. Gencrale, 

" “George. Glas 

F. De Fondelair 

ie. Bi Jaeger Strasse 
'37, Rue: de; Marche 
r & Lie. 
14, Grande Rue 

3 Imperial. Ottoman: Bank.-- 
Socicte Gencrale, 16, Place de la, Citadelle 

et .Fils 
International Bank 
E. n. A, Bellairs N
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1. Oferta unei firme ca loc de plată pențru scrisori pe „credit. 

DN | Carlsbad; 15: April 1911, 

Să Donmilor Steriu. el. Comp., o 
, 2 

. "Bucureşti. 
* 

. 

Apropiindu-se sezonul de băi, îmi permit şi anal a- . 
cesta a vă rugă să binevoiți, a vă folosi de firma mea ca - 
„loc de plată pentru, acreditivile, ce le veți da acelor persoa- 
«ne, cari vizitează. locul nosiru 'de cură... - Di 

Ă Raportâncdhi-mă la -referențele din circularele- mele de 
“mai "nainte, vă rog a primi asigurarea deosebitei - mele - 
-stine. Di ia E 

„7 X, Schiller - 
TEME. 

16. N. Ionescu et Comp.. din Bucureşti dau în 28 -Mai o seri-! 
-soare de recomandare şi de credit d-lui: 1. Niculescu, comerciant din 
„Bucureşti, cătră E. Ferron din Lyon. I. Niculescu merge la Lyon, ca 

„să cumpere marfă; casa sa din Bucureşti se bucură de o .repataţie 
bună, el este acreditat pentru îr. 25.000.— Plăţile se vor face libere 
„de cheltueli ; pentru sumele plătite, împreună cu proviziunea şi chel- 
„tuelile, este debitat.—E. Ferrou. răspunde la 1. Iunie asigurând pe emi- 
„nenţi, că va primi cât se poate de bine: pe recomandat. ÎN 

- 1. E- Ferron comuaică la 7 Iunie (referitor la exemplul pre- 
“cedent), că I. Niculescu a primit în. 19.000; el calculează 1/4: 9jo . pro- 
viziune şi fr. 5.— cheltueli; contra valoarea se. roagă să i se tremiță 
:în remise cu scadenţă scurtă asupra Parisului. Ia 

18. S. Verona .din Galaţi.omite la 17, April. o scrisoare cireu- 
„dară de credit -în favorul proprietarului -V. Drăgănescu din Galaţi pen- 

-tru suma de mărei10.000 cătră Adolf Bauer” din Berlin, N. Schiilier et: 
"Comp. din Viena, R Neumiiler din Strassburg şi Bellot ct Comp.. din 
„Paris, Drăgănescu face o călătorie de plăcere; plăţile. se vor face 
;scăzându-se proviziunea, şi cheltuelile, se vor cere -chitanţe . duble; 
„pentru plăţile făcute se va trage pr. 2 luni asupra, d-lor E. . Possinger . 
et Sohn din Francfurt de.lângă Main. Avizurile se fac în ucecaş zi, 
alăturându-se câte o semnatură. ' i Re 

„19. N. Sebhiiller et Comp. din Viena anunță la 4 Mai d-lui S$. 
Verona plata, de C. 3000.— Suma s'a tras conform ordinului â 117.80, 
49], “ro ?]oa Ctge, pr. 2 luni —Aviz în aceeaş zi cătră Pb, Possinger - 
et Shon. 1: a a poe 

20. Belot et Comp. din Paris arată d-lui S.: Verona (referitor 
la amândouă temele precedente), că în: urma, doriuţei d-lui Drăgănes- 
cu an transferat în 29 Mai suma restantă. a scrisorii de credit de 
M. 2400 — îr. 8000 la L: R. Morre din Marsilia. Aviz în aceeaş zi la „Ii R- Morre 1. R. Morr€ răspunde la 1 Iunie şi arată, că a plătit 
în. 3000 şi că s'a rambursat asupra d-lor E. Possinger et Sohn din „“Francturt de lângă Main în modul arătat în scrisoarea de credit,



  

, 7 

ali Unter -et: Conip. din Iaşi roagă la 10 Iulie pe Marmarosch | 
„Blank et. Comp. din Bucureşti, ca să emită o.scrisoare de credit de 

în. 10.000. — asupra . orașului Briinn în favorul d-lui loan Ştefănescu, : 

fabricant. şi proprietar din Iasi. Pentru sumele plătite d-nii . Marma---- 

'rosch, Blank et. Comp. se vor rambursă în polițe cu o 'scadenţă lungă 
asupra d-lor Unter et. Comp. : din Iaşi. Scrisoarea de. credit se emite 

„la 12 Iulie asupra filialei: Bănci. naţionale austro-ungare din . Briinn. 

La 13 Iulie se tremite semnatura acreditatului, care îucasază C. 2000. 
La 21 Julie. Marmarosch; Blank'et Comp. trag per 'neto contra valoa- 

rea 8 zile dela dată asupra d-lor. Unter et. Comp. în ziua de. 30.lulie 
„4 4.06 49/0,-1/a 9]o proviziune, şi lei .1.c0 'cheltueli.” ” - 

_ CAPITOLUL, AL TREILEA. 

+. Scrisori. în afaceri de mărfuri. 

a Scrisori în afaceri de mărfuri pentru socoteala proprie. " 

„_- Comereiul regulat de.bancă şi cel. de scont se naşte” 

din variatele afaceri ale 'comerciului de mărfuri. - Plătirea 

“mnărturilor. cumpărate ne conduce la comereiul de polite şi 

„de: devize.: a 
e 

- În comereiul de mărfuri pentru socoteala : proprie se 

„ vând. mărturi din depozitul propriu, din provizia proprie. - 

“ Aceste mărfuri se cumpâră, că să fie prelucrate (fabricate) 

“sau'.pentruca să se vândă mai departe en gros său en de- 

„_“ ail, Cumpărarta 'şi vânzarea de mărfuri. pentru socoteala 

aamui comitent “(in comision) şi corespondența referitoare la 

“aceasta. se va iractă in' capitolul urmator. „Scrisori în afa- 

ceri de mărturi' pentru sucoteala străină“.— Dacă gumpără- 

“torul și 'vâinzătorul intră în relaţiune spre a incheiă o afa- 

cere, atunci trebue înainte de toate să se stabilească între . 

dânşii anumite condițiuni generale sau să se fi învoit' deja. 

“de mai inainte” pentru toate afacerile. Aceste condițiuni ge- 

- nerale se. refer cu deosebire la timpul.de plată, modul de. 

“plată, precum şi la posibilele reduceri de prețuri.” | 

* Zimpul'de plală 'se tixază la câteva luni după tremi- 

 “erea mărfii Sau ițnediat după primirea” mărfii. In , cazul 

_„dintâiit 'e vorba de afaceri temporale sau de credil, în cel 

“
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din, urmă de afaceri în. numerar sau 'contaul. Preţurile: 
„mărfurilor sunt. fixate" în general pentru afaceri temporale . 

” tragere 'de:3, 4, 6 luni). Dacă. acesle-prețuri se întrebuiri- 
ţa za pentru afaceri în: numerar, ;atunci se scade un 'scont 
(arătat în procente), din: sumele. calculate, de :oarece marii 

„s'a plătit momentan. La preţurile fixate, pentru 3; 4, G-luni, 
„acest scont. este. ue "1 240j.,: 2, 3 ceeace corespunde cu 

"un precent de 6 peun.. . i „> * Modul de plată se poate fixă în numerar, contra unui 
accept, contra remiselor, sau in cont. deschis. Alârnă 'de: 
aseminea de îăvoire, cum. trebue „să .se faca plala sau când: să se tremilă poliţele' respective de compensare. . - | 

- Reduceri de prețuri se fac. adeseori. acelor cumpără- 
tori, cari vând din nou mărfurile cumpărate sau cari cum: 

„ pără mai des' cantităţi mari de mărfuri, Aceste reduceri se 
află scăzând un rabat (convenit. în. procente) din prețurile stabilite” pentru toți cumpărătorii. Cifra “acestui rabat  di- 
feră şi atârna de cantitatea marfurilor cumpărate şi . de "cumpăraturile făcute mai des... a 

t.- Ofertele vânzătoriului și ale cumpărătorului: 
| Orişice. cumpărare este” rezultatul ofertei vânzătorului cătră cumpărător cu scop de a-i vinde 'o martă, -sau 'pro- punerea cumpărătorului cătră vânzător cu 'scop de a cum- pără o marfă. Astfel de oferte. pot fi generale, referindu.se la mărfurile unei întregi ramure de comerciu,, sau la o „marfă delerminală, ba chiar la.0' anumită cantitate "de | mărfuri hotărite, e 

Cumpărătorii şi vânzătorii fac olerte generale; cănd - necunoscându-se voesc să între în relatiuni sau când dorese a insufleţi o legătură exislentă. prin noue încheeri de afa- ceri, Vânzătorul face oferta cu scop de. a găsi pentru măr- 
„furile. sale un nou loc de desfacere, pe. când cumpărătorul “caută prin aceasta un izvor nou de. aprovizionare. Cel din- | tâiu alătură la oferta sa un preţ, curent şi arată foloasele. 

*
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ei, ce'alalt se roagă, ca săi se tremită un preţ.curent și să 

j se comunice în: un. mod umănunţit condiţiunile de - vân- 

zare, raportându-se la firme (referenle), cari pot să dea infor- - 

-maţiuni . despre el, despre întreprinderea şi averea su. În răs- 

„_punsurile respective cumpărătorul invitat va refuză oferta 

(neavând trebuinţă sau din cauză, că este deja aprovizionat 

în deajuns) sau va face o comandă, iar vânzătorul invitat, 

ca să predea marfa, îşi va arătă în un un modamănunţit con-. 

diliunile sale. Daca vânzătorului îi. convine noul cumpă: 

tor din cauza:creditului; de. rare. se bucură, atunci va 

stabili în modul cel mai culant condiţiunile şi îşi va mie: 

şură câştigul, ca să capete un client bun. Daca informa: 

“ţiunile luate d6 'vânzător. sunt netavorabile pentru cumpă- 

rator,. atunci el va vinde acestuia numai pe bani sau cu 

ramburs, eventual chiar va refuză să intre cu dânsul în 

relaţiuni. N E a 

Oferte de anumite -caatităţi de mărfuri cu preturi fi- | 

xate se vor face numai cumpărătoriior bine cunoscuţi, 

-aratâna: foloasele, ce prezintă mărfurile, şi trimețând ade-. 

seori o mustră. Aceste oterte sunt valabile pentru vânză- 

„tor. numai până la intoarcerea poştei, “ dacă nu cumva s'a : 

“potărit un alt termin. In răspunsuri la astfel de oferte spe- 

ciale arătăm, că le primim sau le reluzăm. O primire par- 

țială din punct de vedere legal nu- este. decăt refuzarea 

- primei oferle şi tacerea “unei . noue .oferte. O propunere 

specială a cumpărătorului: catră vânzător . are de cele mai 

multeori forma unei. comande directe de măriuri, cu toate 

“acestea câte odată poate să fie. facută 'şi în. forma. „unei 

intrebâri. IE 

, No. 93. Ofertă cu ocazia! tremiterii unui preţ curent. 

a Aa: Triest, 2 Iunie 1911. 

Domnilor Coltofeanu şi Dobreanu, .  - 

i Si Galaţi. 

„Prin: prezenta ne permitem A vă tremite cel 

mai nou pref curent al nosiru, rugându-vă să-l exa- 

minaţi. Near păreă foarte bine, dacă pri aceasta 
10 

pi
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vă veţi hotări să ne onoraţi cu ordinele d-voastre, 
asigurându-vă, că le-vom îndeplini cât se poale 

"de bine. 

De ji = Cu deosebită stimă, 
Pre G. Tollio et Co. 

No. 94. Ofertă din cauza lipsei de ordine. 
N 

Galaţi, 29 April 1911. 
Li 

Domnului IL. Dumbravă, 

C 
Tecuciu. 

Cu mare părere de vă vedem, că de un 
Zimp îndelungat suntem lipsiţi de ordinele. d-voas- 
tre, fără ca' să ne putem explică motivul de în-. - trerupere a legăturei însuflețile de mai înainte, - „ “Poate vam nemulțămit prin ceva, în cazul acesta 
Vă rugăm a ne comunică, ocazional, pentruca. să reparăm negligența. Dorin, ca! cel mai nou prej curent al nostru, pe care vi-l alăturăm, să vă dea ocazie să ne transmileți un ordin. 

Piind întotdeauna gata a vă servi vă salutăm. i i | 
- _ Cu toată stima curent. , 1 Prej „Coltofeanu et! Dobreanu. . 

„0. | 
Po
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95. Ofertă specială (formular tipărit). 

. Sa E - Galaţi, 1 Martie I9I1. 

Goooteanu & Dobreanu 
GALAȚI 

„Adrese telegr. Calelefeana Dobreanu 

  

> AB, C. Code 4tn used..: 

TELEPHON No. 211. 

  

Prin prezenta avem onoare a vă aduce la cunoştinţă, că, 
de oarece ni se cer foarte des orezuri indiane de calitate mai * 
“bună decât cele ce'se produc.în țară, ne-ai decis a aduce 
direct din India un Vapor cu Orez: veritabil Rangoon cunos- 

cuta calitate No. 3 în saci dubli de :103—104 kilogr. bruto şi 

Care vapor sosind deja aci vă oferim la comande imediate 

pentru a puteă fi predate direct dela vapor la cantități de 
„cel puțin 5 saci. e ms Cu Lei 86.50 sacul 
op 10 ee ee nn 186.25 

, » » 50 „ i. Cc -36.— » . 

în condițiunile cunoscute pentru. orezurile din Brăila, vama şi 

fond comunal ramburs, rest:3 luni sau'2|, scont. - 

Tinând samă de superioritatea calității, precum şi de plu- 
:sul de greutate de 3 kilograme la sac, “acest orez este mai 

eftin în raport cu cel produs în fară şi nu ne îndoim, că vă veți 

“ grâbi a profită de această ocaziune, aprovizionându-vă acum 

“cu cantitatea. necesară pentru mai mult timp, căci râdicându- 
se la magazie, prețurile să vor urcă cu spesele de 50—75 bani .. 

„da sac, 

Aşteptăm comandele d-uoastre mai însemnate şi vă salu- 

tăn. 
“Cu ioată stima, 

" Coltofeanu & Dobreanu



= 18 | 
„96, Fomular tipărit pentru otertă.. 

DO nenea a ag a 

 Confirmăm ultima noastră . — 

şi posedăm scrisoarea d-vbastre 

Avem onoare a vă oferi produsele jabricațiunii noastre: 
cu ultimele prețuri de astăzi, fără angajament, „după cum ur. 

mează : i 
- 

făină calitatea No. ai 

“suta de kilograme, brut pentru net, “inclusi ambalajul franco 
Vagon,  gara- Brâila-Port, . ori cheiu . Brăila; în saci. de 
i „pia gr. contant” îără scont, „predarea promptă. ! 

Taxa fondului comunal este în sarcina d. voastre. | | 
"Recomandându-vă produsele noastre. „ca superioare tuturor- 

fabricaţiunilor similare din fară, avem deplina convingere, că: 
veţi binevoi a ne onoră cu comandele d-voastre, cari 
formă obiectul “deosebitei noastre atențiuni “spre “deplina 
d-voastre satisfacere. . | | A o | 

Aşteptând răspunsul: d-voastre; - vă salutăm. 

: Pi 

E Ia „Cu. i0ată stima 

“Fraţii Galatzato & Co.. 

vor
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97. Ofeita unei fabrici: , 

Bucureşt, 2 Martie Igzz, 

- Doninartui T. Gri rigorin, 

Iaşi. 

Prin aceasta vă anunțăm, că am primil astăzi din 
” fabrica noastră piei naturale foarte frumoase, mari şi fine. 
 Aducându-vă aceasta la cunoştinţă; vă rUgĂm,- Ca în. caz. 
de trebuință să ue. onoraţi cu: ordinele d-voastre... ... pci 

, 

Cu toată stima. 

-* Alexătidrescu ît Comp, 

'98. Inv itare la ofertă î împreună « cu un scurt raport de târg. 
-4 

„Brăila, 3 dori au. ă 

„ Domnului Vasile Ionescu, 

. 
E Sia | „Corabia. . 

Ca complectare la scrisoarea mea din 2% a. l. tr. îmi permit 
a vă înştiință prin aceasta, că acum Sau 'stavilit în piața de' aci pre- 

-furile grâului din Oltenia. Cu toate că încă nu se fac cumpărări 
„ însemnate, totuși sau plătit Vord Brăila 

- pentru râul comun: ape det: Zi "per 9jo de gr," : 

„ - „ deocalitate mai bună „ 15 '» : ' 

m 1» celmaibunșimaicurat p» 16 x. 

„Cu preturile arătate am lucrat astăzi. şi fiindcă sper să pot 
plasă o cantitate mare Za cumpărători solizi, v vă rog a-mi „Pace ofer. 

Je:cu întoarcerea poștei.. | , 

-.. 

: Cu toată stima. 

A Popescu. | 

7 .- i . , . [E
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97. Oferta eu tremiterea nnei mustre. 

Galaţi, 22 Iulie 1917. 
/ Ea MI Dea . i - - a 

Domnilor Prădau ei Comp., 

Bucureşti. 

Cu mare părere de. rău vedem, că de. un timp în coa-- 
ce Suntem lipsiți de ordinele. d-voastre. Din uceaslă cauză. 
ne Duăim jiberiatea- a vă i trenuile cu Poşta o anusiră a unei: 

x 

Partide de „ | 

50 de baloturi de piper negru Singapore, 
  

pe care vi:0 oferim până. la peîuloarcei ea poştei â, 
"lei 148.—per. 100 kgr. fer 4. lumi tragere. 

We-ar face o mare „Blăcere, dacă aţi. prim oferla: 
“noasiră, ca astfel . relațiunile dintre noi să fe mai ÎNsu:- 
„Heite.. . o ERE 

4 

Cu deosebită Stimă. 
Si Dai | ă " Coltofeanu et Dobreanu. 

” 100. Răspuns negativ. | i 

PI Bugireşti, 26 unio zor. 

i Domnilor Coltofeanu el Dabreanit, i Da 

a: Galaţi, 

Vă niulţămim pentru. ofeiia de 50 de bale de piper Singapore, ce ne-ați făcut-o prin scrisoarea din 22 ci, ne: „Pare rău însă, că nu 'pulem să ne servi de ea, de oare- ce Suntem deja apr. ovizionaţi Pentru mai. mall - timp cu: a- cest. a) ticol. 

Prădan et. Comp; 

Cu deosobilă stimă.



  
  

r
a
t
a
t
e
 

n 
ae
 

  

"+ ânticipatio, vă salutăm, * 

- curenţei, ce mi seva ivi în mod inevitabil... 
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| 101. Oferta unei fabrici, | 
e a e Bucureşti, 15. April ID... 

Domnului Şt. Vasiliu. i 

II Brăila, + 

Aflăm, că d-voastră veţi deschide în curând în acel oraşo 

hală de bere. In consecință ne -permitem a: vă. oferi produsul 

_ nostru de o calitate superioară cu preţ foarte -moderat şi vă rugăm 

să binevoiţi a ne onoră cu comandele d-voastre, asigurându-vă că 

veți fi servit ca toți ceialalți numeroşi clienți ai noştri spre de" 

- plina d-voastre. mulțămire. Vă arătăm, că renumitele câlități ale 

berii noastre sunt „a la Pilsen (blondă) şi Bock (brună)“. 

Aşteptăm răspunsul d-voastre favorabil şi mulțămindu-vă 

Cu toată stima. 

Fabrica de bere E. Luther . 

E (ss) Succ. Fraţii Czell.. 

102. Acceptarea ofertei precedente. .. a 

7 Brăila, 20 April 19I 

“Domnilor Fraţii Czell, ai 
. | Bucureşti 

„î- Acceptând oferla- d-voastre - din 15 crt. vă comunic, că 

primesc a-mi furniză berea, ce-mi va irebui pentru localul de 

berărie, ce-l voiu . deschide în curând, de aceea: vă rog-a luă * 

notă şi a aveă în vedere spre a-mi servi bere deo calitate cât 

se poate de bună şi cu preț. mai eftin, ca să pot fineă pept con- : 

Cu toată stima. 

Şt Vasiliu 

103. Intrebarea cumpărătorului. | e 

-, Horez,:20 Noentwre 1910 . 

7 i 

Domnilor Drăgănescu et. Bunea, Da 

| , Galaţi. . 

"Vă rugăm să binevoiţi a-mi arată, dacă mai 

puteţi a ină aprovizionă cu bumbacurile specificate 

mai jos pentru luna lomuar 1911.
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"Speciticaţie. . a 
& 

Zece: bale - de bumbac Roacre No. 12 & 30 pac. 
Două  , x ip 1 NO. 10 1 n n 

- Aceste mărci “sunt Obiciânutite-aci. 

Vă rog tot odată a-mi arătă preţul vale- 
lor notate mai sus, cari vor fi toate 30. pachete. 

Cu toată stima. 
G. „Marinescu, 

“104. Rășpuns, 

"Galaţi, 30. Noemure, 1910 

Dlui G. Mavinescu. 

| | Horez. 

 Răspunzdid wa Scrisoarea d-voastre din 28 
„cri., avem -onoare a vă comunică, că - fabrica 
drumbacului Roacre nu -poate furniză în lanauar. 

“Wani putea insă expediă prompt. 
8 bale â 30 pac. bu. Well Cromp. Rosa No. 12 Lei 13 
3 3 niv » No. 8 n» 

5. pd n “italian Aman „cui Lei 11.80 
4.:.:. . legătură. tricolor. No...10 şi. 12 „11.80 
franco gara Băbeni. nelto cassa.. | 

! Bumbacul “italian. ure „acecaş greutate si 
aceeaş “lungime: de: fir ca - si, bumbaciul + „englez 
Roacre sau Crompton. 

Aţi! pulei, luă 2—3 bale de probă şi credem, 
că aţi putea să le. plasazi Uşor. 

Vă, rugă, a profită de oferta noastră con- 
venabilă, căci lipsa: bumbacului e atât de mare, 
în cât am vândut bumbacul amintit mai sus şi 
angrosistilor din » Bucureşti. | 

Cu toată stima. 
a Drăgănescu e! Bunea 
PS . Mai avem bumbac. englez marca doi lei 6/8 ă 30 

pachete, curi ur costă, lei 12.30 - balotul” franco Băbeni. 

C.D. A
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„105, Invitare la ofertă, 

Ploeşti, 31 lanuar 1910. 

, e Domnului V. Alexandrescu Ă 

„ Bucureşti. 

Bivevoiţi. a ne comunică cu întoarcerea curierului cantita- 

zitatea de iuft Malja, calitatea primă şi secundă, ce. ne-ați pu- 

tea-o furniză imediat şi cu ce preţ. Avem momentan trebuinţă , 

de 0 cantitate din această marfă şi am comanda-o cu plăcere 

dela d-voastră, dacă ne-aţi putea oferi un fabricat frumos cu + 

un:preț potrivit. îsi i 

„ Aşteptăm cât mai în. grabă răspunsul d-voastre şi vă sa= 

Jutăm, a ae 

a mo Cutoată stimae 
aa 1. Florescu 'et Comp... 
ta aie ci 

= 32106. Răspuns la aceasta dimpreună cu:oferta. îi 

” Bucureşti, 2'Februar 1911 
E ee pi e 

Mi SE a ai 

Domnilor 1. "Florescu et Comp. | 

| „je „. Ploeşti, 

- „Răsptu azând la scrisoarea d-uoatire de ieri tă ofer: 

po pa Sa 

„15 role de iuft de Malja, calitatea primă :ă 600.—per 50 kg. . 

50 role de: îuft de Malju, calitatea a doua ă450.—per 50 kg. 

E a d 

şi aştept cu plăcere ordinele “d-voastre, i ti 

-„„ Deosebită este calitatea a doua, care în anod excepţional a- 

sală frumoasă: Am văzuto. lucrată 'la'un cumpărător al meu de 

"aci şi mi-a plăcul.. Peile fiind mari, subțiri şi netede, iar preţuri: 

Je foaxte eftime, cred că vă veţi hotări a face o comandă.. 

Ar puleă să. vă trimit o rolă de probă ? . 

Sper, că veţi'puteă întrebuiuță avantajoasa mea ofertă şi aştept 

ordinele d-voastre. e - -   
Cu deosebită, stimă. 

V. Alexandrescu.
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„107. Intrebarea cumpărătorălui | 

Comana Sipote, 1 alartie 111. 

(Jud. Iaş)). | 

Onor. “fabrici. de produse chemice Mărășești 

„Societate anonirtă.. 

- Bucureşti, 

Cetind în ziare anunţul d-voastrey 
privitor la îngrășămintele chemice, vă. 

rog să binevoiţi a-mi trimite broşu-" 
rile şi prospectele d-voastre,!' comu- 

_nicându-mi. şi: preţul, cu care-mi: puteţi. 

aa. următoarele îngrășăminte, -Gorinâ 

a le întrebuința -. 

E fi: Ia 

un vagon super fosa 1.6 pentru grâu,: 

  

cara o jumătate de vagon ae însrașă- - 
minte chemice pentru vii. 

“Aştept răspunsul a- -voastre, şi vă. 
salut. | 

Cu slimă. 

Ioan: Popescu.



    

108, Răspunsul .. oferta rabricei 

- București, 4 Marte 187... | ” 

“Dotanului oii Popetu, | 

| Comuna Şipole , 

în Să Da "ud. Iasi), 
N 

Am primit scrisoarea d.oastre de eri : şi luând bună notă; | 

„că doriți a întrebuință îngrăşămintele chemice, ne grăbim a'vă:. 

'trimete separut cu poşta de' azi câte un exemplar. din broşurile- . - 

noastre, pe cari le recomandăm atențiunii „d-voastre şi în cari: * 

veți .găsi toate. lămuririle cu privire la îngrăşăminte şi la între-- 

buințarea lor. 

Vă oferim: | i 

“un vagon cu superfosfat 16% le (adecă conjinând 16 “ accid. fos 

foric solubil îi apă) cu prețul. de “lei 1], suta -de kg.o jum. de: 

vagon de îngrăşăminte chemice pentru vii, anume renumita noas- 

“ țră compoziție specială de îngrăşăminte Petri „vii, a a lei. 17. 90" „. 

-suta de kg. | 

Toate. aceste „prețuri se infăleg franco gara , Rediu, î în saci. 

a 75 kg. bruto, inclusiv sacii, plata. în humerar după primire: 

cu un scăzământ : de 7ilo „pentru scont sau Contra poliței &- -VOas-. 

„tre pe: un an. 

- Dacă doriţi, dă. putem : oferi ş şi! 'alte , ingrăşăriinte pentru 

orice plantă. Conţinutul chemic.. din îngrăşămintele chimice -vi-l 

  

garantăm. - 

“Vă mai facem “cunoscut, că “reprezentata “pentru jud. 

| Iaşi este ' domnul! . . cca eat ea neant ș 

căruia îi -scriem să se pună. în legătură cu -d- voastră | şi „căruia 

vă rog să binevoiţi a-i prescrie * comanda d-voastre. ' 

:: Sperăm, că vom fi onoraţi cu încrederea“ d-voastre şi 'asi- 

__ gurându-vă, că vă von servi: spre deplina d-aoastre - niulțămire 

vă salutăm Dia ga : i - 

PRI 
i 

- Cu toată stiind, 

Fabrică de produse chemice  Mărăseşti? 

i A, Florescu, |
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FABRICA . îi Adresa tolografică : 

do COTUIMIOA* BUCUREŞTI. 
"- Produse. Chemice Măraşeti Ie 

. SOCIETATE ANONIMĂ RE TEI.EFON 28/13 
BUCUREŞTI SR IN Ie 

BULEVARDUL ELISABETA la. 

PREŢ CURENT. 
AL INGRAȘANINTELOR! CHEMIGE 
    

      
  

  

      
        

  

                                

Ț ai “ GOSTINUTUL || . === E 
| GARANTAT IN PREȚUL PENTRU 100 Es. “ 

PHOVINCIE -. , 

- Na Acid tos- (53. 55| Se 5 
"Felul ingrăşăminteloriforie so! [> | Es? 332 | ESoe 
N EC Ra at l al ela sâg. Sag îs" s 

SE ala să g5* ae 
dell E lee săi Der 7 at | a 

Pentru orice fel de grând | E | ' “] _ 
şi stecle de. zahăr | ŢI - - 2 

Supertostat RR îi 18417 —|—| "af 12 50| 12) — 
e 11615 —[:=| 12| 11507 112 Sujeriostat cu azot - | toli] a —| 131-—]:19 50): 19| —|: 

| 10| 9 - 21 —| 19|— 11150! -11|— 
Supertostat cu potasiul 12111) —|:.6|. 13:25|.12 50 12| — 
Ingrâşăm. pentru vii. 5 7 3 $ 18— 17 30. 16 80 -         

“Preţurile de mai. sus se înțăleg. inclusiv sacul, "Bruita 
- Benea netto, frânco de transport la gara cumpărătorului. 

- Plata se va face. înnumerar minus 70/% .sconto plati- 
bi in 30 zile dela 'data . facturei, sau „pentru .comenzi de 
toamnă. în termen de un an, pentru. cele de. primăvară la 
1. Noembre' a aceluiaş an, contra poliţă. - 

- Comenzi mai mici. de 1000 de kilograme se ințaleg au 
mai contra, numerar, minus 70/0 sconto. |  Garantăm conținttul chimic, ul îngrăşămintelor şi primim supra analize făcute de oricare laborator al statului. 

OO
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109. Oterta comitentului. 

Praga, 29. ] 9 „1920 

Domnului Niţă “Diviitresau o 
mu Galaţi. 

. 

Camera de comerciu din Praga mă -a “comunicat că: 

d-voastă exportați peşti. de fluviu. : 
-Vă rog binevorți a-ti comunică, dacă puteţi a-m- 

“ trimite pești din România odată până la bei ori pe-săpi 

fămână. Doresc a întroduce aceşti peşti în magazinul meu 

de delicatese şi peşti de mare, „Sunt dispus a vă tremile 

„100 de lei în depozil, ca garanţie, că voiau primi cu rant- 

burs toată marfa comandată, lu privinta prețurilor în: 

totdeauna, trebue să vă conformaţi concurenţei, de oarece + 

aci esle concurență mare, | 
| _* “Dacă d-voastră nu aveţi 1 nici o cheie tele grafică, vă. - 

fremit a mea !): | | E 

Da ă N Cu loală stima. 

: i o Krai-Vinchrady 

410, Intrebarea cumpărătorului 

Craiova, Z Mai îpir 

 Dovinilor Fraţii Czell, 

? e - -. Bucureşti 

Deschizând, cu începerea dela 1 August a, Cc. un locat 

de berăvie în oraşul Craiova str. Unirii No. 15, vă rogisă binevoiţi 

“a mă aprovizionă cu berea ce-mi va. trebui pentru acel local 

rugându-vă totodată a-mi rezervă o calitate superioară. 

| „Pentru acest scopvă mai rog a-mi tremite un preț curent, 

în care să se specifice prețul berii pe fiecare fel de vas. 

„Asteptând răspunsul d. voastre, vă salut. a 

| | o o - , “Cu toată stima. 

i Sa G. Ionescu 

ST 
De “. 

| . 1) Firma Niţă Dimitrescu , din Galaţi face mare export de peşte: 

| 

  
la - Budapesta, Viena și Praga. 

“ 

as
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ai, Formular tipărit de răspuns a întrebarea unui comitent. 
er 

E “Beuresti, 5 dai 1911. 

PRIMA FABRICĂ DE BERE . . . , 
FRAȚII CZELL 

S-sorii lui - 

E LU THER 
- Fundată la 1869 : | E , . 

„BUCUREȘTI ERIE A e 

Furnizorii Curţii Regale. : 

d -Adresa -telegr.: LUTHER, Pucuroşti 

0 CIBLEPON 6/8. | 

Domnului 

  

“ Confor m Scrisorii d-z0ast-a din. avem: 
onoare a vă. ofori renumita noastră Bere Luther «ă 
da. Pilsen» (blondă). şi «Bock» (brună) cu propui de - 

şi în. condițiunile ur -mătoare : | 
Dei butoiul mare de 50 de bibi. şi 

> > mic de 95 de dir, 
„5 hectolitru, i 
„> ladade 50 de sticle cu atiche şi staniol, 
> Și >» 95 simple, plus - 
op cauţiune pentru fiecare. ladă, totul pre- 

dat franco. gară de nord aici, contra. ramburs. . 
Tr ansportul înapoierii vaselor goule, cari rămân. 

proprietatea noastră, ne pr ivește pe noi, afară d E 
-



    

Su 

: scrâsoar ea + „de trăsură, pe care trebue s'0 plătiți, d- 

voastră. 

Aşteptăm cal plăcere comanda d-aoastre şi vă . 

salutăm * | o 

” Cu distinsă stimă, 

- Prați Ozell 
7 - ă E - , . i 

112. Alt formnlar tipărit de-răspuns la intrebarea unui client. ! 

„ Bucures sti. „as. - 

E. WOLEF 

Str. Sf. Dumitru No. 3. 

Adr. Tel. WOLFF, Buc. - 

  

  

| Vă mulţăimese pentru întrchur ca, ce aţi binezoit. 

- a-mi face cu : 

ŞI am onoare a vi oferi articolele mai Jos specificate. 

„Preţurile notate se înțăleg franco | 

  

  

Tar men de furnizaze : 
  

„Aştept cu plăcera, comanda d-voastre şi vă. , salut 

N - „- Cu toată stima. | 

Ia ” Si „Bi Wolff
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113. Intrebarea cumpărătorului, 

| Râman, 28 Augusi ii. 

Donau Victor Ralea, | | | A 

N a . ae _ Ploeşii. 

Dacă Puteți să-mi vindeli petroleu regulamentar Vine 
"rafinat calitațea. I cu pretul de. lei, 24 Per lo Rar, franco 

gara Roman, în cazul acesta vă rog să-mi expediați cât 
mai în grabă cas trenul de marfă | 

78 buloaie. Pentru acoperiri binevoiți a lragt  asu- 
Bra mea ca în totdeauna în terminul- obicinarit, ” 

Aştepi cu întoarcerea poştei. răspunsul d-voastre şi 
ză salut, | - a a 

Cu loată stima... E 

„Grigore: Atoxandrescu. 

114 Răspuns. - 

„ “*  Ploești, 30 August 79717, 

Donmului Pictor Ralea, .. 

„n Roman, ; 

| Mi-a facut o deosebita plăcere 'ovdinul, “ce imi 
baţi dat în privinta petroleului Brin scrisoarea d- 
voastre de alaltaeri. Cu vegrel însă trebue să vă co- 
nic, că nu pol să-l îndeplinesc, dacă nu ve-ţi rădică: 
limita cel, Puțin la dei 25 —0/0 franco gara Roman. 

G mai amintesc, ca şi acest preț îl menţin nu= 
mat până la întoarcerea poștei, de oarece o astfel 
de 1narfă, precum Sunteţi obicinuiti a Bruni dela mine, 

A 7



  

  
ă salut 

TI | 

„foare iuli, 

Sper, că “ori p pi oferta. mea şi că mă veţi | 
:onoră cu comanda d. oastre, 

- | Cu czositită stimă 

ir i Victor. Ralea. 

= 1 

i 115. Propunerea generală a curepărătorulul. 

. Craiova, 76 Octombre 7977. 

“ Domnitor Sirauss zi Moser, 

„ Reichenbere.. 

FI iindcă tocmai acu caut, că să consplectez - 
„ Broviziunile magazinului eu. de rufărie înfiumțal 

de curând şi de oarece eu, care am stat cinci ani : 
“în casa d-lui Î Becheanu de aci,. ştia: că. fabrica 

lele d-voastre: sunt. cele- iai avantajoase, vă rog 
Prin prezenta să-ii. trimiteţi pretul d.voastre. cu- 

reul.. Mi-ar plăcea foarte mult, dacă un numai aţi 
prind cât ma în grabă ordinele mele; ci şi dacă 
„H-aţi vinde mă: furile d-voastre „cu. tragere de trei 

luni. Șeful nieu, amintit mai. Sus, şi domnii ].. Geor- 
“gescu et Comp. din Bucureşti, vă vor. da înforma- 

Hunii amănunțite. despre starea “mea. 

t 7 

pi “1oau Wasilescit. 

„ acuma. se a/lă înto! cantitate mi, fiind căutată | 

Aştept răspunsul d-voasire hotăritor și vă 

Ca deosebită stină.: 

Li



- 116. tăspuns la accasta. 

- Reichenberg, 23 Octomare zgrr. 

Domului loan Văsilescu, 

Craiova. 

Am frimit Scrisoarea a d-voastre din 70 cl. şi ste 
Permitem a vă comunică, că cu Plăcere Suntem dis 
uşi: a primi comandele. d-voastre. E 
 Zudată ce relafiunile dintre noi vor fi “mai. 

„Slrânse, vă vom. acordă un credit de trei luni, 
| Vă alăturăm ultimul pret curent anunțându-vă, 
că la piățile făcute la primirea. mărfii acordăm . „ai 
Scorul ve - 290 din pretur ale indicate. 

SI IE „= Custoată Stima. | me: z P.. Strauss el. „Moser 
pre i ” „Adolf Jelinek. * 

; 117. Intrebarea cumpărătorului la o rabrică. : 

Bucures, 5 Marte par. 
Domnilor 4. Deutichie şi  Bergmann, 

Elberfelal. 
Adresa d. voastră mi a comunicat. o d zzaul Ernest Roller din Colonia, vechiul meu amic de: afaceri, care ae mai mulleori aiti- -a recomandat fabricatele. d-voastre de faille : și Tafelas. Imi trebue cantităţi înSemnale din aceste arhcole, cari le-ar coniandat Până acuina | dela firmele cele nai bune din această ramură . De oarece voiesc să-mi înmulțescisvoarele de. aprovi. | zionare, ur og a: zi tremite un 11 preț cur eul amănunţii Şi -
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a-mi arălă tot odată şi condițiunile d-voastre. Ca acoperire 

_ aş tremite emise cu termen lung asupra Berlinului Sau. 

a Hamburgului. 
- Aşlept răspuns favorabil şi vă salut, | 

i Cu deosebilă stimă. 

Vasile  Niculescat. 

118. Răspuns la aceasta. - - | 

Flberfeld, 12. Martie. 1911. . 

Domnului Vasile Niculescu, - 

Bucureşti. 

Cu mare plăcere. am aflat din scrisoarea d-V0s-. - 

dre din 6 cl. că “doriți să întrați. în corespondență . 

ci noi Spre a cunoaşte fabricatele noastre. Pentru, - 

aceasta am însărcinal pe reprezentantul “nostru de - . 

acolo, d-iul Vasile Florescu, Bulevardul Elisabeta 

1:48, să vă prezinte mustrele fabricatelor. noastre cu: . 

rente pentru a le examină. Alăturat vă tremileni, 

cel mai nou preț curent. Sperd:, că dupa: 0. CO- 

mandă de încercare veți fi atât de multămil, încât 

vă vohu putea numără între cumpărătorii noştri per- 

manenți. a ae 

_ Atragându-vă în. sfârși atențiunea, că am pre 

feri în locul altor remise polite asupra Fyasic/urtuluii, 

așteptăm căi mai în grabă ordinele d-voastre. | 

Ie un Cu toată Slimă. 
| 

ai | Sa E 

A „o A Denhhe et Bergmanit. 
. 

N 

9 !
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29, Coltofeanu şi Dobreanu. din Galaţi tremit la S. Mai d-lui “I. Vasilescu din Iaşi un preţ curent de mărturi coloniale: şi îi atrag a- tenția asupra, caielei Rio, calitate mijlocie . cu boabele mari.—hăspun- „sul negativ din 11 Mai din cauză că p'are trebuință şi pentrucă pre- ţul este prea mare. : ” - 
23. Drăgănescu şi Bunea din Galaţi ofer la 11 Ianuar d-lui ].. - Petroviciu din Buzău 40de bale de orez Rangoon ă lei 16—per. 50 kgr. „franeo gara Buzău, nevămuit (din..care s'a tremis o probă prin poştă) contra, unui accept pr. 3 luni; a ! DE i 24. Ioan Florescu din Galaţi cere - la: 1. Octombre dela Steaua română din Câmpina, ca să-i tremită un preţ «curent şi probe de pe- troleu. Arată, că voeşte 'să facă comande însemnate. Plata în poliţe. asupra Bucureştiului. Răspuns la 5 Octomvre. ..  . 25, Ioan Blebea din Giurgiu cere la 9 Iunie dela Metalurgia: ro- mână din Bucureşti, ca să i se tremită un preţ curent, rugându-se totodată să i se doa un credit de 4 luni. Neferenţe ':. A. Niculescu. Slatina şi Basilescu ct Comp. “Bucureşti. — Răspuns la 13 Iunie. 

„2. Serisori de comande și răspuusuri 
- la comande. 

Comandele: de mărfări: se fac sau în urma nor d-'. ferte ori dini îndemnul, propriu. Ofevtele, ce au de .rezul-. | tat comandele, pot; să fie făcute în scris sau verbal. Ofer-. tele in scris s'au tractat în capitolul precedent, ofertele “ verbale se fac la locuinţa cumpărătorului de căâtră : vân- zător în timpul unei călătorii. sau de cătra 'voisjurul aces-. . tuia sau de-cătra un reprezentant stabil (agent). Comande.- din îndemnul propriu se fac cu deosebire între amicii de afaceri, cunoscuţi. de mai mulţi ani, cari au. hotarit deja de mai inainte condiţiunile de cumpărare şi de vânzare; Orice scrisoare: de comandă: cuprinde indicaţiuni des- pre cantitatea, calitatea şi preţul mărfii, despre” modul Şi timpul. expedierii şi despre acoperirea. valorii facturei.. In 'întroducere ne referim la oferta precedenta! sau la 'scri-. - soarea cea dih urmă, la “slârzit se amintese câleodată . unele condițiuni de indeplinirea comandei.: Când este vorba de comande intre comercianții din acelaş oraş, adeseori nu se scriu scrisori, „ci se. intrebuințază note de" co- 

8% Ă . : N ț
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anandă, «ari cuprind punctele cele mai insemnăte ale: co- 
mandei ; execulându-se ordinul, atunci se dă o adeverinţă 

de predare. Notele de comandă şi de predere . uneori se 

- află tipărite pe aceeaş foaie de hârtie şi se separă tâin: 
_ du-le cu foarfecele. La' comande mal mici 'ne folosim de” - 

„cărți poştale sau de foi mai mici de hârtie, ce au impri- 

“mate titlul de -, Memorandum“, 
Indicaţiunile despre cantitatea, calitatea şi: prețul 

mărfii conţin nu 'numai însemnarea cantităţii (după saci, - 

bale, butoaie, bucăţi, kgr., m., etc.) şi numele mărfii, ci 
adeseori şi arătarea amănunţită „a sortei cu cuvinte sau . .. 

"<u numeri (fin, de: mijloc fin, suprafin,. I-a, Il-a. good: 

7 

„ordin, washed, ete,), Dacă nu sa arătat mai de aproape 

calitatea, în cazul. acesta -vânzătarul trebue să o cunoască 

din afacerile de mai înainte ori din învoala avulă, :sau 
conform codului de comerciu este îndatorat <a da marfă 

_Duna de calitate „mljlocie». La comande fâcute <după mus- 
tre> ne. raportăm la mustră. In scrisorile de comande. sau 
fixăm : prețurile, sau le limilăm, ori cerem, ca ele să ni se 

calculeze cât se poate de ieftin. Când .comandâm mariă - 

dela un comerciant, cu.care deja de mai mulți ani stăm . 
în relaţiuni,. atunci adeseori nu amintim de loc de preţ, 

lăsând ca vânzătorul să-l fixeze, având încredere în -dânsul 

din cauza solidităţii şi. grijei, ce ne-a arâtat-o. Dacă nu s'a 

„+ determinat mai de aproape cantitatea de marfă, ce trebue 
să 'se predee, atunci vânzătorul va literă atâta'caatitate, 

câtă trebue penlru un colet (sau pentru încârcarsa unui vagon . 

"sau pentru complectarea unei bucăşi întregi (la stofe), fară 
„cu să se depărteze prea mult de. indicaţiunile 'din scrisoa- 
rea de comandă.. Cantitatea, calitatea şi -preţul se scriu în 

un nou rând in ordinea arătată şi de cele mai multe ori se 

“ sublinează. Dacă se comandă felurite calităţi, atunci -aces- 

“tea se scriu unele sub altele sau dacă svnf foarte multe 
sorte, în cazul acesta se grupează Ja- sfârşitul scrisorii sub . 
titlul «Comandă». 

În scrisoarea de comandă trebue sa ne mai “arete:



a] 
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modul şi timpul trimiterii, Cu deosebire trebue să se a- 
rete mijlocul-de transport (poştă, cârâuş, tren, vapor). şi 

“dacă marfa se va expediă cu mare sau mieâ viteză (cu 

= 

trenul accelerat sau cu cel de marfă). Dacă. cumparătorul. 

are să mai primească în acelaș timp și din aceeaș piaţă. 

o.altă marfă dela un alt vânzător, atunci. el poate să in-- 
sâtcineze pe. un vânzător să dea marfa sa culuialalt vân- 

zător spre îinpuchetare, ca să se lremită numai un colet, 

_ iar nu-două. În ce priveşte ' timpul de expediare se puate 
cere- ca marfa să se tremilă. numai decâl sau. se fixază o 

dala hotărită. In cazul din urmă ne. rugăm. ca sa se ia 
uotă do ordin. 

“In scrisoarea de comandă se va arâlă modul: de aco- 

| perire. a valorii faclurei, dacă suma facturei se Va. aco- 
peri prin plată în numerar, puin: tremitere în “Dumerat, 

- prio ramburs. prin ordin poştal, sau dacă se va tremite 
o timesă, ori dacă. vâazătorul va trage sau în sfârşit daca 
se va trece provizor în cont curent. Când este vorba de 
o.relaţiune neintreruptă, adeseori în: scrisoarea de co- 
mandă nu se aminteşte nimic despre modul de acoperire, 

__ de-oarece în. cazul acesta. la îndeplinirea: ordinului se a- 
lege acel mod, care se vede ca a fost mai obicinuit. 

-. În eomerciul cu ţările de peste mări se întrebuinţază 
"in general: pentru acuperirea facturii 0. teată de comisiune 
asupra Londrei. - 

- De obiceiu maria merge pe chelheală şi: pe _rizicul 
"cumpatorului, indată ce a fost predata de cătră vânzător 
expeditorului sau cârăuşului. Dacă din oarecari motiv se. 
cere, ca marfa: să se. expedieze franco, atunci vânzatorul 

.Va. plăti cheltuelile de: transport, ceeace trebue să se amin- 
tească în mod deosedit ca o regulă neobicinuita,. De ase- 
minea .trebue să se arate în scrisoarea de comandă, dacă 
voim ca.marfa să fie asigurată contra pericolului transpor- 
tului, sau 'dacă asigurăm timpul de predare, ori dacă do-_ 
rim ca marfa să se împacheteze' în mod special, iar nu 

„cum se. obicipueşte in general. Câte odală ne. mai rugăm



A 
în aceste scrisori, ca să: ne anunţe despre tremiterea măr- 

fii, sau fiindcă această avizare :se ințălege de sine, cerem 

    

ca ordinul să se îndeplinească cât se poate de bine. Unele | 

case fotrebuinţază pentru' comande 1 Janchete tipărite» 

în cari se împlu locurile goale. - 

* Răspunsul despre: indeplinirea - ordinului: (scrisoarea 

- de factură) conţine de cele” mai multe 'ori şi avizul despre 

expediarea mărfii. Orice: scrisoare, prin care se - răspunde 

“la comardă conţine următoarele . puncte: a) Referirea la 

comandă. b) Arătarea,-ce sa făcut «cu marfa ' comândată. 

c). Raportarea la factura alăturată, arătând in. un singur 

rând .valoarea “aceleia şi scandenţa. d) Invitarea pentru aco- 

perirua .acestei. sume, în “modul cum s'a convenit mai ina- 

inte, - sau eventual 'măsutile cuvenite, 'ce: le- -a luat vânză- 

torul, în ceeace priveşte. această acoperire: 

In întroducere la răspuns la comandă ne referim la. 

“scrisoarea respectivă de comanda şi la ordinul primit. 

* Dacă comanda a fost primita personal de -cătră vânzător 

“sau de voiajorul acestuia sau de câtră reprezentant (agent), 

“în cazul acesta cumpărătorul au va. serie nici o scrisoare 

“ de comandă, de oarece comanda se comunică vânzătorului 

de cătră voiajor sau agent, astfel ca : în ' răspuns la co- 

„„ mandă se arată numele voiajorului 'sau a -agentului. Voia- 

 jorii şi agenţii grupează 'jşi numerotează ordinile primite. 

'şi condiţiuoile. de executare în o. aşa anumită „listă de 

ordine“ „ Această listă. se alătură la o scrisoare, “în care se 

dau informaţinni despre. solvabilitatea firmei, ce a făcut co- 

_manda, şi oarecari observațiuni asupra modului de execu- 

tare a-ordinelor ; toate: acestea se comunică în tonul, ce se 

cuvine să-l aibă: reprezentantul faţă “de -şeful'său. Toate ca-. 

sele însemnate, au reprezentanţi stabili 'în marile pieţe co-- 

-mereiale; cari primesc ordinele clienţilor de acolo, pe cari 

îi vizitează din când în când, în timp ce clienţii din ora- 

-şele comerciale de un rang inferior şi din micile oraşe de 

provincie sunt. vizitaţi -anual de două ::ori' sau. şi mai 

adeseori de ''cătră .. voiajorii acestor - case.: “Prin . aceste 

intocmiri cel :ce comandă este scutit de . osteneala de a
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scrie o scrisoare de. comandă, . de oarece are ocazie să 
"facă verbal comandele sale. A E ae 

In răspuns-la scrisoarea de comandă trebue să se a- 
rete mai . departe, ce s'a -făcut cu mârfa comandată. De 
cele mai multe ori' se anunţă, că -marfa s'a expediat «cu 
poşta>, «cu trenul» sau cel puţin se_spune, că ::marfa va 

fi tremisă în o zi hotărită cu un anumit mijloc de trans- 
port. Dacă. cumpărătorul -a cerut ca marfa să fie ținută 
la dispoziţiunea sa, adecă -să nu..i.. se tremită imediat, a- 

„ tanci se arată în răspuns „(scrisoarea de factură), .că. marfa 
se. ţine în. depozit şi că. se- aşteaptă mai departe alte dis- 
poziliuni în privința ei. Când se arată, că s'au tremis măr- 
fările, câte, udata se adauga în un singur rând în scriso- rile de comandă, pe lângă numele coleteioi, numerile şi 
semnele acelora, Dacă. vânzâtorul a tremis maria prin un. 

expeditor atunci numele acestuia se arată în răspuns sau. 
în factură, d.-e. <V'am remis“ prin. d-nul Ioan Moldovanu, 
de aci, cu .., «In loc de «<cu> sau «per». se -păseşte u- 
neori «'/2>, o insemnare. cu.totul: nemotivată.. - >. E 

„* Fiecare scrisoare, prin care se răspunde la vu  co- 
mandă (scrisoare de factură), „conţine: calcularea . pretului şi valoarea mărturilor, ce se însumnă in partea de 'desubt a serisurii, sau. pe pagina a treia a scrisorii, sau pe o.filă .. alăturată în formă de factură. Totalul facturei şi scadenţa - trebue să: se scrie în un Singur rând, ca să se' vaza. mai “ bine.. Dacă s'a convenit ca valoarea facturei'să fie acope- 

“rită imediat după primirea mărfii, atunci | asta se .va 
anunţă in răspuns. Când este 'vorba de o astfel de.acope- 
rire momentană, nu este de recomandat să se arete debi- 
„tarea valonii facturei sau. să ne rugăm, .ca 'cumpărătorul să 
ne crediteze cu valoarea aceleia, de oarece, în propoziliu-: 
nea cea dintâiu sau cel mult in scrisoarea cea dintâiu va -. trebui să se. amintească inregistrarea -rambursului. 
urmare “arătarea debitării sau creditării valorii f 
lasă la oparte, când este vorba ca valoarea fac 
acopere imediat, ce se va primi marfa: 

i R 

Prin 
acturi. se 
turei să-se 

Acsasfa se cere
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numai atunci. când marfa se vinde pe cont sau când aco- 

" perirea fucturei se face abia mai: târziu ” prin remise, A- 

deseori aceste răspunsuri se sfârşese cu. rugarea de a se 
da nouă ordine:eln sfârşit amintim, că lu toate scrisorile. 

de comandă trebue să. răspuridem cu .întoarcerea poştei, 
„de parece .tăcerea. se consideră ca acceptare a comandei 

“şi vânzătorul neglijând aceasta în anumite cazuri “poate fi 

"obligati la despăgubiri conform codului de comerciu. Si pen- 

tru acest. fel de scrisori sunt blanchete (formulare) iparite, 

cari trebue; împlute numai în “anumite locuri. 

Afacerile, ce. se închee la bursele 'de mărfuri, se con-. 

- Armă prin scrisori de” încheiere!) din „partea cumpărățo- - 

rului de cătră vânzător și. viceversa. Scrisorile de incheiere 

cuprind in: mod amănuaţit toate condiţiunile afaceri. Dacă 

“ cumpărările şi vânzările s'au încheiat între comercianții a- 

celeeuş piețe, atunci sunt de: ajuus scrisorile de: încheiere 

: şi facturile. Cu toate acestea dacă o casă din o altă piaţă, 

„reprezentată la bursa de mărfuri pria un agent,a încheiat 

„o atacere cu o casă din piaţa bursei sau cu o casă dn a 

treia piaţă, reprezentată. de aseminea. prin un "agent, . 

„cazul ucesta se desfâșură o corespondenţă mai întinsă. A 

ceastă -corespondenţă se referă cu deosebire la anunţarea 

cantităților de.predare, pentru cari au convenit amândouă 

părţile. contractante, şi răspunsul cumpărătorului împreună 

'eu ordinul. de expediare a mărfii şi în. sfârşit tremitecea 

facturei şi acoperirea valorii aceleia, 

Următoarele exemple! practice sunt grupare după felu- * 

x 
. 

“vitele .moduri de comande şi de acoperire a valotii facturei. 

” ii LA , : a ȘI E ” Z 
-. 

! 

  

1) Atât teoria scrisorilor de încheiere cât şi exemplele referi- 

“4oare la ateastă teorie se vor explică numai elevilor” din 'şcoalele co- 

merciale superioare, din secţiunile comerciale (clasa V comercială) do 

pe lângă licee şi gimnazii şi absolvenţilor şcoalelor comerciale elo- 

îmentare, cari fiind în afaceri urmează cursurile comerciale serale şi 

de Duminecă, cu scop: de a-şi: „complectă cunoştinţele dobindite în 

şcoalele comerciale elementare. e 
. oz
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= 

120. O comandă mică făcută prin memorandanr. 

i „ Oibemotamdu 

„* Bucureşti 

Strada Selari 
    
      

Binevoiţi a île 4remile 8 bucăți de inf perde şi £ 

7 de iuft cafenit, după cum am primit. şi mai îuăinte, vă 

rugăm îusă a ne trimile numai mărfă bună şi frumoasă 

Cu toată stima 

lonescu et Co. 

121 Comandă prin “cartă „postală- 
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* 122. Comandă prin telegramă. 

  

TELEGRAMA 

No. .......Cl.2...Cat9,.....__data..___ore 7 

Taxă Lei.....B i 

Yraţii Soting es. 

a lași, 
4 

_Expedliaţi opt umbrelele mălusă maxima 18 lei 
bucata. 

-_- Buzescu, 

NO'A.— Prezentatorul telegramei este rugat să-și “dea aci adresa spre a puteă fi avizat, în caz dacă telegrama nu sar fi putut -predi la destinaţie, : -       

. N i - 

123. Confirmarea ordinului de mai sus prin Scrisoa 
, 

. + . 

| ' Roman, 26 “Octomure 71911. 

re, 

Domnilor frați Polingher,- 

a Zaşi. | 

Vam telegrafiat astăzi Precuni urmează : | 
„Expediaţi_opl umbrele de mălasă maxintuin 18 lei. 

_bucala:, i IE 
ceeace vă confirmăm prin aceasta, 

" Aşteptăm sosirea. mărfii şi vă, salută, 

| "Cu deosebită stimă, 

A. Buzescu. 
+
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124. Comandă telegrafică!), 

= Mţă Dumibrescu 

- pescar 
, Galaţi. 

- OCruce' 29 crap-ciortocrap 16 . ciortănel 73 
„Ştiucă lin 15 somoteiu 7 corjancă. 31 eprac 16: - 

DU aaa 
„ro Mânculescus: , 

4 
! 

-125. Răspuns telegrafic despre executarea comandei. . : 

| „- Galaţi; 4 Iulie 1911 
Domnului Petru Minculescu, pescar. 

-  Ploeşti. 

. Cruce balercă coş.29 Crap-cior- 
io, crap 6816 ciortănel 4575 ştiucă- 
lin caras 4215 somoteiu 507 cârjan- 
că 4051 eprac 7016 pană 901295  -.: 

1). Comandele de peşte proaspăt în interiorul ţării 'se fac tele- 
- grafic şi executarea lor se anunţă tot legraiic,fără a se confirmă. 

prin scrisori. " i i 
Firma Niţă Dimitrescu, care are centrala lu Piteşti, iar la 'Gua- *. 

laţi filiala, stă cu unii clienţi în cont curent, iar altora le rambusa-. 
„ză valoarea, facturei. - | a ” 

| Peştele sărat se comandă prin agenţi şi după aprobarea casei 
sau se comandă direct prin scrisori sau telegrafic de clienţii, cu cari 
Niţă Dimitrescu stă în: cont curent, înaintându-se tot odată. facturile. . 

'2). Casa Minculescu din Ploeşti, caro are pe lângă contrală şi o 
; sucursală în Ploești sub firma „Cruce“, dispune ca peştele să se oxpe- 
dieze la filiala Cruce. Se comandă 29 kgr. de crap amestecat cu cior- 
toerap (crap mai mic) kgr. cu 68 bani, 16 kgr. de ciortănel (crap mic) 

- 4 kgr. cu 45 de bani, 73 kpr. de ştiucă amostecată cu lin şi caras cu: 
42 de bani î. kgr., 15 kgr., de somoteiu (somn de jumatate -kgr) cu 50 
bani kgr., kgr., de corjancă cu 40: bani kgr. 31 kegr., de eprac (somn 
dela 1 kgr. în sus) cu 70 bani kgr., 16 ker. depană (somn mare de 15. 
kgr.) cu 90 bani kgr. Tot peştele costi 199 lei. -



NIȚA DUMITRESCU, 
. COMERCIANT DE PESCARIE 

Mo. . Galaţi, 4 Fulie 7970 . 

  

MEMORANDUM 

  
  

    

  

  

GALAŢI 

> Domnului P. Minculescu, 

„Ploeşti. 

13| Felul Felul mărfurilor tri- Preţul pala Total 
|& coletelor misc Si spese : = [Tai B- TPI 

1 | Balercă | Fracht Ie 1|— 
1| Coş |Hamali gară 60 

Expediția 150 
Transport --- - 5 | 40 
Lăzi 

- IBalerei, rogojini: 30 
Dogar pentru infundat 1129| - 
Coş-Pânze, rogojini, pripoane 2 150 
Ghiaţa - ” 5 
Muncitori 1 : 

A Căruţe . 1105 
Cantar şi Timbru 30 
Telegramă 1193 
Comision mp 

99 -- |Ciotocrap, crap: 68| .. | 19]72 
13 Ciortan - NE 45 5185 

64  |Stiucă, lin, caras. ” 49 26| SS 
7 |Cârjancă | 40| . | 2180 

18 - |Somoteiu "150 1175 
31  |Eprac „170 21['70 , 
10  |Pană 90|  |.14140]99|10 
173: 123| "10                   

Acoperit prin ramburs. 

  
  

Timbru : 

de 10 bani 

Niţă Dumitre!scu - 
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126. Comandă prin teleion. - 

- pxpediaţi cu trenul demarfă 300 de 
saci de orez RangoonNo.8a lei 25.—% de. 

“N. Dimitrescu. 

197, Confirmarea comandei de mai sus. 

București „25 Septemvre 191]. 

Domnului I. Petreanu, 

Constanţa. 

„V'am velenonat astăzi precum ur- 
mează: . , -: o = Se 

„Expediaţi cu trenul de marfă | 

„...500 de saci de orez Rangoon No. 8a 

„lei 25.—u de kgr.“ ceeace vă confirmăm 
prin aceasta. CC [ a 

i cu deosebită stimă, 
a N. Dimitrescu. 

- 198, Formular tipărit de comandă 

 Fabricei de produse chimice din dlărăşeşti 

SOCIETATE ANONIMĂ 

| ; Mărăşeşti. 

Prin prezenia comâănd dela d-Voatră_...- ea N 

vagoune de îngrăşăminte: Donna eee conținând 

a 0, acid fosforic. oja (130| 

„“promblă la adresa îneu PI Bran nmnaeaereeee



416 - „L
ua
 

a 12247HEra7 Sau coulra accept, prețul de lei 
per vagon franco gara Da aa - a în saci 

a__ a RF. * 

An dreptul. de a analiză marfa, cerând, 2 probe în 
borcane de sticlă bine închise şi sigilate de şeful staţiunii ă 
„de destinaţiune sau ori ce dllă autoritate competentă ; 0 pro- 
bă 0 voiu irimile-o la analiză, da laboratorul... 
a o allă probă ză. voiu trimite-o d-ooastre Benin 
contra analiză. a 

  

.. Rai 0% Ca stimă 
= - VAN 

. 7 

129. Alt formular tipărit de. confirmarea -comandei - 

| | | ' | irigat Ra 1914 . 

  

A. , - 

asupra. 
„De care-o voiu furniza -0 prompt * "spre dapiină d- 

voastre mulțămăre. 

    

Aşteptăm nouele d , doasire ordine Şi o vă salută, 

“Cu. toată stima. Aa 
“ Fabrica de: produse chimice 

- Mărăşeşti | 
” AN, E 

- 
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„130, Formular tipărit de comandă. 

cătră societatea anonimă i pentru exploatarea de păduri şi 

'ferestrae cu Vapor. 

m. n. P. & C. GOETZ & Co. Să 

sub condițiile urmăloare : i a 

îi Galaţi 

„a
ţi
e.
 

Re
- 

Sun. ouigăi asi „să prim... „anarfă. “canti: 

ativă şi calitativă Ia Galaţi sau Comăneşti, în caz 

onirar renunț....._....dinainte la dreptul. de'a. formulă 

reclamaţiuni relativ la calitatea: materialului sau Vp: 

uri eventuale la sosirea mărfii. . 

 Condiţiuni de plată . în limitele creditului, ce 

ăt
or
eş
te
 

p 

„
e
 
a
a
 

t 
v
â
n
d
u
t
 

  

8 
zi
le
 

du
ră
 

pr
im
ir
ea
 

mă
rf
ii
. 

Cazuri de fortă majoră precum incendiu, înunda- 

iuni; grevă, lipsă de lemn brul, lipsă de vagoane, de 

cavluri fluviale şi: maritime înconvenabile pentru d toas- 

ră şi în fine suspendarea sau încelarea * parțială sau 

otală a hicrului în fabric i d-voastre vă dispensază de 

urnitura comenzii "de fată, fără mici un drepl de re- 

ves din parlea.. N 

l
e
o
 

M
a
r
f
a
 

că
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fo
s!
 

-
 

ă
«
 

în
 
te
rm
en
 

de
 

>
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I
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3
 

Comenzile în clasa a treia şi ; 1atunoaio (margini) 

= vor fi furnizate după disponibilitate. 

„In privința calității marfa se consideră, 'ca. „pri 

mită la fabrică. . - ” : 

Papediţiunea, : 

bi
l 

es
te
 

la
 

Ga
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ti
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ta
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ju
st

iț
 

  

pane Rea) 
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cl
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ni
 

se
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i
 

Cantitatea şi dimensiunile, ce vă comănd... aaa suni up: 

mătoarele : ș.a a ine   
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.b) Comandă şi acoperirea facturei prin debitare. 

131. Comandă în urma ofertei No. 94. 

- | - “ Zecuciu, 3 Mai 1911.. 

-* Domnilor Coltofeanu ei Dobreanu, 

| Galaţi. 

Răspunzând la scrisoarea d-voastre din 29 a... ir. 
Vă mulțămesc pentru prețul curent, ce mi l-ați tremis, şi 
vă comunic, că din cauza mersului linişiit al afacerilor 
am avul puțină trebuinţă de mărfuri coloniale şi de aceea 
mi-au ajuns până acuma proviziunile, ce le-am avul. . 

„Prin .prezenia vă rog a-mi expedia cu trenul de 
marjă: a ” 

72 baluri de cafea Rio laze, a - 

2 lădițe de curmale. 

Sper, că îmi veți treimile marfă bună. şi cu preț eflin. 
Vă rog a-mi trece deocaindală în cont vuloarea  faciurei 
d-voastre. a 

    
Cu: toată stima. 
_Î. Dumbrată. » 

132. Răspuns la aceasta şi tcemiterea facturei. 

„ Galaţi, 6 Mai 1911. 
i 

"Domnului Ioan Dumbravă, 

Zecuciu. 

- „Prin scrisoarea. d-voastre din 3 cl, ați binevoil a co- : mandă Ă ” - ai 

12 baluri de cafeu Rio lave şi 
" 2-lădife de curmale. Si “ 

Indeplinind ordinul vă înştințăm, că vam expedial astăzi marfa Cu mică viteză. Alăturat vă tremilei. Factu- ra, cu a cărei valoare în sumă de ” 
+
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Lei 7929.02 vă rugăm să ne credilați per 6 Septemi:; a a.c. ! 

Sperăm, că ceți fi mulțămiţi, de oarece vam Iremis 
- unarfă aleasă, culculând-o cât se Poate de eftiu. 

Binevoiţi- a-ne onoră, cât mai în -grabă cu ordine 
aoue asgurându-vă,.că le vom execulă cu îngrijire. 

E 

- o. Cu loată stiina. 

Coltofeanu et Dobreanu 

  
  

  

  

Galaţi, 6 Mai 1911, 

PAOTURA a 
dela | | 

Coltofeanu et Dobreanu, Galaţi 

: , Strada Portului 39, 

penru d-nul Ioan Dumbrază, Tecuciu.. o _ 

Zi urma o -dinului d voăsire 4 - | 
i Van remis cu trenul de marjă : j | 

pe contul şi riz zicul d voastre ha J] 
i .. | : i 

| | A 
No. |_72 baluri. de cafea Rio lave |. 

3'2/2a|' conform specificațiunii de gre- |. | | 
i tale . m : n - 

SI | 
| AB 871. 3 Re: Te 1 2 iar. "110. 1890) +6 

' N 859.3 E Ser. pr..50 Kgr.â i 

i |            
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E ERIE E E 7 
“la. o _2 lădiţe de curmale, .. .. . | ji | . 

n | BIE36 Kg | | 96| ». 34! 56 | | 

| “L. 1925 02 
ÎN i | i 

Timbru de | | 
30. de bani | Va 4 luni 

ț . | o   Collolfeanu et. Dobreanu 

  

Speciticaţiune de Breutate : 

„Nr. pBito 173, 5 Kgr, Transport Bito „439 Kgr. : 
> >» 74.2 3 Nr. 318. 

  

> 75 >» 

> 3 128 >. >: .319 » 16.2 » 
> d 7Î.7 3.5» 320 >. 743 » 
>> 72.2 > > 321 o» 70.5 » 
>» 5 -T746 > > :322--> 72.9 » 

 Transporți Btto 439 Rar. "823 2» 63.4 » 
“Bio 571.4 Kgr. 

133. “Indeplinirea unei comande 1) - 
> 

„Bucureşti, 2 ata rtie 1911. 
m 

Domnului Dumitru Minăescu, i 
; , | „Loco. 

 Prumiţi srinătoarels : D 
1 bucată. de 'pânză No. 102 des. 14 metri sa 
2 » n 350.4. | ” a A 40, 
5 . . 

  

n» 760 i 

1) Această executare "de comandă este scrisă pe un bilet în: forma unei cărţi poştale. N Îi 

Sa 140, 

  

 



N 

1814 — 

300 streanguride cânepă 100/20, 25, 28 RO) Kb 78. 

200 căpestre îmbrăcate 5/2 100/is %j20 84, 

100 sfoară morânas CC. » d. 

100 „,„ morân îmbrăcat. IA 

Căruţaşului 80 

" Soc. anon. fost Drăghicescu, . 

„. Christescu & Co. 

134. Formular tipărit pe carte poştală, prin care se arată, că s'a 

“- tuat notă de o comandă ! 

      

  

_Avemonoare a vă comunică, că comand... 

ce ați binevoit a me prescrie prin............ nara a 

vum efectua - 

  

  

  

Vă salutăm cu stimă . 

" Coltofeanu & Dobreanu.
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135. Indeplinirea comandei No. 121. 

“Domnului Vasile Florescu, Loco 

Bucureşti, 6 Mai. 1911. 

 AMulțămindu-vă pentru comada, ce ați binevoil a o fa-. 
ce prin scrisoarea d-voastre din 5- cl., vă conusicăr, că: 
"s'a executa! şi vă rugăn a ne credilă cu suma 'socoltelii, 
Ce urmează, precum şi a ne onoră câl- nai în grabă cu 
ordinele: d-voasire. 

„Cu foală. slim. . ! 

A. Niculescu et Comp. 

    
  

  

        

= | 
e No. Duzini 'S Metri |De plată în Bu-! Preţul|Suma 
& _ A |. cureşti 
x ă 1 ladă No. 1738 
“ AN. Ă 

  |fută ——Netto| 2.10/67 20 

7   
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136. Formular tipărit de executarea unei comande. 

Suntem îi posesiunea scrisorii. d-voastre ................ ă 

  

  

Avem onoare a vă informa, că am expediat astăzi 

la adresa a N 

  

    

Tot odală vă anexăm. factura respectivă sub No... , 

cu a cărei valoare de | 

Lei aaa "vam debital . 

Poee sveosee emsmseneanermaenene=e .. 

  

  

. Aşteplând a fi onoraţi cu nouele d-voastre ordine, vă 

salută , pn E Cu toătă stima. 

EA Factură, MA. 

137. COMANDĂ 

2 . Craiova, 5 Iulie 1911. 

Domnilor Frați Czell, 

ă Bucureşti. 

Am primit scrisoarea d-voastre din 12 ale lunei cu- 

rente, prin care îmi notați prețul berei d-voastre şi.vă rog 

a-mi expedia prompt grin calea ferată urmăloarele "Cait+ 

ități.: e , N a:
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20 bieloaie. a_50 lilri de bere. ă la Pilsen 
- 70 < 25 « < Bock, 

o Ra Cu toatii stima. 
(ss) G. Zonescu. 

138. Indeplinirea comandei. | 

_ Bucureşti, 8 Iuhe 1911. 

Domnului G. Ionescu, 

- “Craiova. 

Mulţămtndu-vă pentru comanda  d-voastre «- 

dem onoare a tă remite aci - inclus factura „noastră 

în suma de Lei 651.10, rugându-vă să binevoiţi a 
ne credhtă cu valoarea e). 

Așteptând cu plăcere nouele d-voastre comande 

ză salastăm „Cu deosebită stimă. 
| Pabrica de bere. E. Lut 

Suc, 

„= Prații Ozell, 
_1 Pactură. E 

  

1) Fabrica la uaii clienţi dă marfa pe credit, iar la alţii ram: 
bursuză valoareu facturii. Factura se face cu termin de plată şi cu 
plată imediată, în amândouă cazurile nu se ucordă nici un scont,iar in caz. când valoarea facturei nu se plăteşte la termin, fabrica trage 
o trată asupra debitorului in ordinul unei bănci 
cu valoarea în: cont, spesele 'ocazionate privind! p 
cazuti iusă se întâmplă rar, 
teva transporturi, 

din localitatea sa, 
e. tras; astfel de 

„de oarece clientul, dupăce primeşte câ- 
ce valorează n sumă mai mare (de e, Lei 4500.—), 

tremite fabricei un cec de valoarea respectivă. ! .- “
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PRIMA RABRIGA DE BERE CU ABURL_ | 

„FRAȚII CZELL 
Iu "Succesorii lui 

E. LUȚHEE 
. Bucureşti, 8 Iulie 1911. 

  

    

Adresa telegr. 

IUIUIR BUCUREȘTI 

"Telefon 63. g achura 

Domnul a Foncocu; Zuziowa să : dea E 

pentru următoarele - în contul şi rizicul d- voastre expediate Ă 

      

lume] a 50 litri bere a la Pilsen J 520 | 

d „-.la 23 litri bere Bock „al 180|—| 

Î | fracht-et timbru" |. || 1]10|_ 65110 
[i   

“ Plătibilă la 28 ct. 

                            i 

e
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c) Comandă şi ucoperirea fucturei prin plată în 

numerar si. tremitere. în numerar. 
„ 

139. Comandă şi acoperirea facturei prin tremitere i în numerar. 

Focșani, 6 Zanttar 1911. 
N . | . - 

Domnilor Grigorescu et Dobrescu, 

Brăila. 

Binevoiţi « a-mi emite îndată, ce! veți „primi această 
Scrisoare 

5 butoaie. de sirop. Le 

După primirea mării vă voiu tromite în manerar _ valoarea facturei d-voastre. 
Vă- rog a îndeplini câ! se poate de dineordinul meu şi d printi asigurarea 'stimei. tele. _. 

". Valeriu Morar. 

140. Indeplinirea ordinului şi rugarea pentru plată în numerar, 

Brăila, 8 lanuar paz. 

Domnului Valeriu „Morar, 

Focşani, 

Prin prezenta ue ferimitem a vă - tromite Jac- tura mărfurilor, ce. af: binevoit a le comandă prin. „ Scrisoarea d-voastre din 6 ci. » conform căreia. Vant expediat cu trenul | 
G. et D. Wp.- i; 3 butoaie de Sirop. e i 3 butoaie de sirop. 
Vă dorim să Primiti marfa în stare bună. E Vă rugăm ca valoarea facturei în Sumă de 
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“Lei 602.35 

să o plătiți pentru contul mostra la agenția Băncia. 
naționale de acolo. 

- Aşteptăm, noule d-uoastre ordine şi-vă salulănt. 

Grigorescu et Dobreşcu. - 

- ga | 
3 

„ Factură. 

| Domnul Valeriu Morar. din Focşani datorește Dentrie 

mărfurile tremise cu trenul pe contul şi rizicul pr îtilorut- 

lui, în urma or dinauluti din 6. cl. 

  
  

G.etD.| - 5 butoaie de sirop. | 

No. 81 Bto. 340 Ta. 26 Ntto 314 kgr. 

  

> 82 >» 348 » 21 >» 92| » 

>83 > 894 „94 » 300 „ 

> S4 >» 345 » 26 » 319 „ 

» 85 > >» 91 >» 899 „. 349. 
Nu 1576 Kgza|39IL.6 14164! 

N TE scont| p__1229] 
a > 602135 

[i za 
  

„Brăila, 8 anuar 1971. 

: TIMBRU 
30 bani 

    

pu e . | Grigorescu < "Dobrescu 

  

             



„= 488 - 
14. Răspuns “cu aviz de plată în numerar, _ 

„ Zocşani, 12 Tanuar 1911. 

Domnilor. Grigorescu et Dobrescu, | 

Brăila. 

Am primit ieri cele 5 butoaie de Sirop, ce mi . 
de-aţi facturat prin scrisoarea - d-voastre din 8 ct 
Conform dorinței  d-voastre: am plătit. valoarea fac- » 
duri de | . . „i . A: , i IN , 

_L. 602.35 la agenția Băncii naționale de. aci, 
?1. după cum se poate constată din Chitanța, ce. vi-0 - 
alăturez pentru serviciul d-voastre.. . 

_ Cutoată stima. 

n Valeriu Morar. 

= 142, Comandă şi acoperire prin tremitere în - numerar. : 

> „Horez. 3 Decembre 1910, 

Domnilor Drăgănescu et Bunea, 

| | Galaţi. - 

Răspunzând la scrisoarea d-voastre din 30 a linei ir. vă rog să binevoiți a expediă prompl la adresa nea cele 5 bale de bumbac ilaliăn 10|12, pe cari le oferiţi cu lei 11]80. După primire vă voiu achită ca: de obiceiu. 

Cu stimă. 

= Gh. Marinescu 
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143. Răspuns.. | 

- | Galaţi, 5 Docembre 1910. | 

Domnului Gh. Marinescu, Aa i | - 

E So Iara Horez. | 

Mulţăimindu-tă perie coinandlie: -prescrisă de d-voa- 

stră prin carta postală din 16 ct. vă informăm, că ant 

nolai-o_ spre prombplă efectuare, iar factura . armează. 

| „ Aşteplăm cu plăcere nouele _d-voasire comande şi 

vă salută. 
: N Ci stimă. 

- Drăgiinescu el Bunea 

144. Intrebare telegrafică, dacă s'a expediat marfa. 

= 

Drăgănescu et Bunea” 

Galaţi: 

o Rog răspunaeţi. s'au oxpeaiăt cele | 

5 bale bumbac italian 10 | 12 comandate 

să se: expedieze: prompt - 

Horez 10 12] 910: 
IRI Marinescu. 

145.  Răispun telegrafic. 

a “Gh, Marinescu 

DI | | Horez. 

Bumbacul expediat factura vremisa- 

E a Drăgănescu. 

Galaţi 11|12|910.
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Dragănescu et Bunea Gat, 7 Deembre 9. 
COLONIALE ȘI FERARIE 

GALAŢI ! 
TELEFON. 

Pole De 
FACTURĂ. 

-Domnului Gh. Marineseu,.. ..:: 
o a - -- Florez,. 

Vă înștiințăm, că: conform comandei ce ne-aţi dat prin 
Scrisoarea d-voastre vam expediat astăzi prin C. H. R.măr- 
îurile notate în această factură, pentru a cărei valoare netă 
de Lei 1729.15 pr. nello cassa binevoiţi a ne înapoiă, nouă 
direct, în plic recomandat, aci alăturata poliţă subscrisă de. d-voastră de plată la Galaţi. : : 

„ Plățile se zor face manai nouă .. : "Cu toată stima. „direct, sau veprezentanţilor noştri R ; P j ” Drăgănescu et Bunea 

  

AS 

învestiţi cu procură speciali. 

    

| 

  

! O 
  

u = 

"a
 
sa
 

iEaped. din Doc franco gara Băbeni. 
3iBâle No. 7856/7==78249 Bumbac Aia , 

l „__- 80 fire: No. 12==90 paci11.80 1062, 
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3 
= 

ZE | Bale No. 7909/10 Bumbac Aman 80 fi- | 23 o re Vo. .10==60 pac.i1180| 708 
33 | - 85 30 
as | | Fracht et timbrul “| |.:. 225 Ca 

177115 3 li Scădem frachtul la bumbac 42|— 
sI! - e [172975 
Ş “Valoarea per netto cassa N 
3 1 Plata la Galaţi] 8, E.â0, 

Zimbnu -30 bani | 

"Drăgănesclu et Bunea   le 
se 
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146... Achitarea valorii facturei. 

Forez, 23 Decembre Z912. 

Doniitor, Drăg gănescu & Bunea, 

Galaţi. 

Pentru achitarea Faclurei d-voastre din 7:16 Deca 
bre a. c. vă remil aci: suma de' : 

Lei 1729.15 (o mie şepte. sule douăzeci şi nouă) ş şi I5b. 
«de a cărei primire vă .rog a-mi răspunde. “Mărfurile până 
acu nu le-am primit. . 

Toi odată vă rog să binevoiţi a-mi arătă cu cepret. .. 
îi: puteli oferi vagonul de: fer rotund, fătrat,. fontă etc., 
baza find franco gara „Băbeni; de asemenea vă rog, 
a-i arătă şi prelul Br vagon fer. şină de, “cercuri, lot 

aceeaş bază. - 
Convenindu-mii voiesc a comandă de acum. Vă urăm 

petrecere bună de sfintele sărbători şi vă salulăm 

N | “Cu deosebită stimă. 

| Gh. Marinescu. 

147, Răspuns a 

„ Gatati, 27 Decembre 1911. 

—- 

Domnului Gh. Marinescu, 

| Ilorez. 

- Avem onoare a confirmă primirea scrisorii d-voastre 

din 23/XII cu suma de . 
Lei 1729.15, cu care am achitat. valoarea facturei 10as- 

tre din 7JAII, pentru care vă mulțămim. 

Cu privire la oferta relative la fer ani at nolă şi: 

vă vom face-o în cursul hmei viitoare. ” 

a: “Vă dorim de asemenea. anul nou cu noroc şi bucurie şi 

„Vă salută - 

i Cu toată stima. 
Drăgănescu «& Bunea.
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148. Comandă și însemnarea mărfurilor la sfârşitul scrisorii, 

„Slatina, 21 Iunie 1911, 

 Domalor. Florescu. et Comp 

. - „Bucureşti, 

Va rog, ca îndată ce vţi primi scrisoarea a- 

aceasta, să. alegeți. cau îngrijire. şi să-mi „tremateți cu 

mare. viteză măi furile însemnate mai Jos. . 

Aştept avizul: de expediăre “Şi factur u caleulată 

cât se poate de eftin: ai 
Cu toată. stima. 

Ioan Vărzar. 

Comandă, 

5 bucăţi de faile 710. cm: ţime, No. 618. 
3 „. dlo 60 „ > >. 62]. 

10 ap IE dto ! 50 » > . > 61%. 

10 „op taftetas 5 je > > 882. 
6 -, „» dio .65., > » 316. 

149, Răspuns cu avizul de executare parţială. | 

Bucureşti, 22  nonie DU. 

„ Domului Ioan Vărzar, ! si 

i “Slatina. 

__ Prin scrisoarea  d-voastre . din 27 ct. aţi. bincvoit a comandă .dela noi faille şi taffetas. Cu Părere 'de rău mormentan, nu Pulem să execută întreaga comandă, de ? 

  
Ri
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oarece depozitul de faille de 50 - ci. lățime” Wo. 617 s'a . 
îsprăvit. Am comandat această stofă deja de mai siulle - 
zile şi sperăm să vă putem tremitc” cel sulf Până la 28 
cele 10 bucăţi, ce le doriti. Binevoiţi a ne comunică, cu 
întoarcerea poştei, dacă puteți aşteplă până atunci. 

Astăzi vam tremis cu mare vileză în ladă I. V. No. 
469, celealalte mărfuri comandate : 

5 bucăţi de falie -70 cm. lăţime, No. 618. 
3 > di 60, „ 621. 

10. > > taftetas75 >». > -» 882. 
6 > »  dio 65 > > 000, 976. 

_Aci vă alăturăm . factura, cu valoarea, căreia în 
Saimă de, -- 

IL. 1765.—vam debitat. 

Sperăm, că veți fi mulțămit ci marfa, ce vam tre- 
mis-0, şi aşteptăm răspunsul d-voastre în ce priveşte faille 
Ao. 617. - - o Da 

Cu loată stima. 

- Florescu et. Comp, 

150. Răspuns, | 

Slatina, 2 Ș tnie z9rz. 

„- Domniilor Florescu et Comp. | 

- e a Bucureşti. 

Am primit astăzi stofele: de. mătasă faciurate Brin 
scrisoarza d-Yoastre din 29 cl Alămrat vă -fremit în nut- 
merar - | De i 

L. 1756. —.:|. | 

„Cu cari se acopere făctura - d-voastre. 
| Imi pare rău, că nu pot aşteptă cele zo bucăți faille 

"No. 677, de oarece clienții mei au trebuinţă numai decât 
de ele. Am comandat această marfă din altă parte. 

Cu toată stima. 
Joan Vărzar. 

R. „Tonaşeu. Corespondenţă comercială. 13
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9) Comandă si acoperirea facturei prin mau- 

date şi cecuri. 
e 

1351. Indeplinirea unei comande făcută verbal. 

„Brăila, 9 April zgrr. 

Domnului. Vasile Dumbravă, 

Să Zurmu- Măgurele. 
= 

În urma comandei, ce 'ti- aţi făcut-o pe 'sonal, vam | 
| expediat astăzi cu N. F..R.V 

- o de lepături de pele de oaie şi 
IO « < - de pele de vitel 

Conform socotelii de mai jos, vă: rog a-mi 
valoarea aceleia în sumă de. 

L. 1867.90. | 

Sper. că această tremitere vă va plăceă în orişice 
privință. şi că-imediat, ce veți primi marfa fachirală as- 
lăzi, îmi veți da, în urma înțălegerii noastre verbale. un 

„nou Ordin pentru şo de legături) de pele de - vitel. 'Tocmai 

acuma primesc o partidă mare de pele de vifel' licrală şi 

aş puteă să îndeplinesc. ordinul d-voastre 

numai pei alese, înainte de ce marfa se va: aşăză în legăluri. 

Cu toată stimă. 

P ezru „S"hiopu. 

, 4 

1) Navigaţia fluvială română, 

tremile 

lremițându vă 

    
*
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152. Răspuns. cu tremiterea valorii facturii, 

Ş . Turu- -Măgurele, 77 April 1977. 

e - Domului Petru 1 Sehiopui, 

a | „Brăila. 
Prin scrisoarea d-voastre din. 3 ct. w'aţi înștiințat» 

că mi-ai expediat cu N. F..R. 6o de legături de pele de 

oaie şi: de vitel. Am primit marfa şi pentru “ acoperirea | 

facturei d voastre vă fremit o, - - 

j. Li 7867.90 în un mandal per 20 o ct. a| filialei Băncii 
4 

naţionale de acolo 1), 

rugândhevă a-mi confirmă primirea, 

În ceeace priveşte noua comandă de şo i de legături de. 

Pele de vitel, vă voiu comunică peste câteva zile. - 

"Cu toată stuna, 

Vasile Dumbravă. 

"153. Aviz despre âmiterea unor cecuri. 

e Ploeşti, 28 Iulie 7911. 
Băucii de scout, : 

i a | a *- Bucureşti. 

In schimbul scrisorii noastre de ulallăieri posedăm 

scrisoarea d-voastre din 20 cl, u cărei: conținut l-am în- 

regislral” în conformitate, 

„islăzi ne-am permis a“trage asupra «-voaslre 

L..167.50 cec No. 23050 OJV. Niculescn' şi fii, 

p 210.14 „ » 2306 Ioan Pavelescu, 

„pe cari vă rugăm a le onoră în debilul contului nostru. 

Binevoiţi a vă „notă, că cecul No. 2304 a fosi a- 

dal e 
, “Cu toată stima. 

- Si IL Vasiliu et Comp. 

  

1) Când s'ar tremite cec, sar scrie astfel : 

|. LL 1867.00 î în un cec a a filialei „Băncii naţionale. de acolo.
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154, Tremiterea unui cec. 
1 

Ploeşti, 2 22 Tulie 1911. . 

Fraților. Asan, 

„We permitem a vă tremite alăturat 
„L. 167.30 în un cec a| Băncii naționale de acolo pen 

Iru acoperirea arlicolului de marfuri, ce scade Peste câteva 

- zile, rugându-vă a ne » anunță de primire. 

"Cu toată stima. 
7. Vasiliu et Comp. 

vaţilor C zel, 

155, Achitarea valorii unei facturi prin trimiterea. unui cec. 

Craiova, ZI August 1911. 

Bucate şti. 

Am onoare au vă remite aci închis cecul No. 275 
a. - Băncii comerciale" de acolo la ord. d-voasire în DaQ- 
loare de > - 

Lei 4500... . Ce 

  

drept achitarea valorii berii din ultimele Pulru: „transpor- 
luri, ce le-c au pr îmi, şi vă rog a i confirmă primir ea. 

N ” Cu loată stima, 

N. Ionescu. 

e) Comanda st. acoperirea facturei prin casa 
A Ra poştală de economii. 

Acest mod de acoperire se: va tractă. mai în urmă, 
când se vu vorbi despre plăţile facute prin intermediarul | 
casei poştale de economii. N i 

  
4 

i 
3 

|
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f) Comandă şi ucoperirea factarei Brin ramburs 

şi prin ordin poştal. 

156. Comandă cu ramburs. 

„Alexandria, 7 Fevruar 191 7. 

+ 

Domnului I. Grigorescu, .. pp 

- i „0 Bucureşti, 

Vă rog a-mi bemite cu posla 

„2 bucăţi de chifon 4/4, lățime, No. 56. 

3 po m CrOiSE 9% i, 30. - 

Binevoţi - a 'raimbursă& valoare a fâcturei d-voastre. 

Vă rog a execută comanda mea câl se poate de bine. 

CE Si Cu toată stima. - 

-. „ Vasile' Domide.. 

157. Executarea comandei de mai sus. 

„Bucureşti, 9 Fevriar 1911. 

Ş Domnului Vasile Domide, A i 

a : Alexandria. 

Astăzi vam tremis. cu poşta în un pachet inărfurile 

comandate Prin scrisoarea d-voastre din 7 ct., rambursând . 

valoarea faclurei alăturate în Sumă de -- 

La - 
„Sper, că prejuirile.. calculate vă vor conveni şi că în 

curâud vă oeji hotărî: a mă. onoră cu noue ordine. 

tură e IE Ri “Cu deosebită stimă. 

1 Faci IE | I. Grigorescu. 
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CONT. 
pentru d-nul Vasile” Doimide, Alezanăria. 

— 
  
  

      

  

  

    
  

  

    

      

    

  

Bucăţi! Metri came No. Pretul | - Suma 
„il e : 

] — d La 
[« 98|] 4 chiffon -.: % — [50 IL, 49 

ji | | | 3] 240 | “js | croise 30| — |60/_- 144| „144 

| | [e Re) | 
. Acoperit prin |. |) ! | | 

"ramburs: o 

” Tibru 

10 buni 

    d, Grigorescu 
  

g) Comanaă şi acoperirea. facturei prin poliţă. 

158. Comandă în urma ofertei No. 97, 

N 

- Bucureşti. 24 ilie 911. 

“Domnilor Coltofeanu e: Dobreanu, 
| , DR "Galaţi, 

Prin aceasta acceptăm cele. . 
50 de baluri de piper Singapore 

că L 142. —pr. :100 kg. cu bhug're pr. & Lumi, ce | 
ni le-aţi oferit Brin scrisoarea d-voastre de alaltă- 
ieri şi vă rugăm a ne tremite. marfa cât mai în 
grabă cu trenul. * Binevoiţi “a "acoperi valoarea 

 facturei prin o trată. asupra noastră.   
Cu toată stima. 

- Prădan et: Comp. . *
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„150, indeplinirea ordinului, cu avizul de teată, 

Galaţi, 26 /ulie IL 

Domnilor Prădan et Comp. 

= - Bucureşti. 

„Prin aceasta: avem plăcere a vă; anunţă, că 

vam expediat astăzi cu trenul de: marfă 

„„Z, Nr.."so 50 de baluri de piper Singapore. 

„ucceptale prin scrisoarea d-ubasire din 24 ci, 

Vă alăturăm factura. Conform dorinţei. ea» 

primate . am tras asupra d-voasire valoarea fac: 

„turei în sumă de. 
L, 8659.30 per 26 Noemvre'. 0J 1 Popescu. . 

Pentru acoperirea. facturei vă rugăm a o0- 

moră trata noastră la prezentare: şi. a „veînoi “în 

curând ordinele d-voastre. i 

.. - Cu tată stima, . 

| ap îi “Coltofeanu et Dobreanu. 

5 a = “Gadaţi, 26 Iulie 1911, 
ia FAOTURA 
      

In urma comandei din 24 ct. 

vam tremis prin C.F. R. pe 

contul şi rizicul d-voastre. 

7. Nu, |.50 baluri de piper Singapore, 

1|50 cântârinc conf. notei de greutate E 

„Bio, 9592 14 kg, 
-Ţa— 50 „ă. E pr. bal. 

  

              
| Co tofeanu el Dobreanu 

| ONEST OI hp. că 148-L.| 8659 |__30 
- i | MI Tragere |d-4 luni! 
e, - Timbru | IER : 

"'30 bani
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„„Noki de greutale pentru şo bale de piper Singapore. 
Nr. 1 Brutto 50! kg... Nr. 26 Brutto 50'|2 kg. 

N 50: 9 2 » po „ 2 < 0 « 
38 n DI 1 98 Oe 504 
» 4 » 5l » » 29 . € Ă 49% € 

9 „DL 0: 1» 80 « 49% « 
6 2 3% „> 31 « 5 <: 

„1 494 ” 39 < 49 
> 3 ». 51 » 2 33 « 50 « 

„9 „ 50%, a Bă < 50% 
„10 up 50 pn 38 e 0% e 
» Şi ” n 30 n ? 36 o - < 30 . < 
„ 19- » 50%., „ 87 «49% e 
„ 13 „50% » „38 „a B0% e. 
„dt „dl » i 39 Ă <  diils e 

» 15 . 50% , „ 40 e- Bl « 

„16 » 49% , n 41 Pi < 50']3 < 

>» 17 > 50 » ! „ 42 € 51! 2 <€ 

» IS n 49% » „ 43 «<. 50% : 
» 19 - n 30 , | “3 44 SL DI < 
» 20 E] 5015 » Ă s 45 _€ "Di « 

„9 n 50% , - op 46 < 504 « 

» 22 » 50 >». » 4. «. 30 < 

23 » 50% » ” » AR c- > 14 « 

» 24 n 50 . n | „49 Ic: „5 < 
„ 25 3. _ 53014 » ? -30 < 51% < 

- Brutto 19597 Rp Brutto 1363 Eg. 
| e < 19591 

Brutto 25291| Kg. 
„160. Răspuns. . București, 2 August 191, 

Domnilor Coltofeanu. et Dobreanu, Galaţi 

- Ca scrisoarea a.voastre din 26 a. 1. ir. ne-aţi 
- Jacturat şo baluri de piper Singapore, ce -au sosit 

ieri şi pe cari le-am primit astazi. Am. luat notă 
de trata avizată de | 

îire pentru acoperirea treniterii d-voastre. 

Prădan.et Comp. 

- 

L. 3059.30. pr. 26 Noemore, Ol “7. Popescu | 
lrasă asupra noastră, spre a-i. Pregăi o bună pri-
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161. Achitarea unei facturi „Şi facerea unei comande. 

. 

Carasăa, 27 Iulie. 29, 

Domnilor Coltofeanu et "Dobreanu, ee 

Aa IE Da “ Galaţi. 

Alăturat avem onoare.a vă remite suma de 

„Lei 657.25 pentru achitarea poliței cu scadența 28 crt. şi vă. 
rugăm să binevoiţi a ne tremite polifa achitată, | 

Tot odată vă rugăm a ne expediă la. adresa noastră franco 

gara Moţăţei via Calafat ur mătoarele mărfuri : 

4 Teg. lamurină plumbuită 34/23 22 foi de 44 Ir. 

5 a - „belgiană de 50X60 de 12 foi 

10 " n ” n...» a 7 Țoi . 

10 2 o n»: . » i» n n 8 fos. 

6 - n | n ! » bi i „ 6 foi 

1'ladă caele albe de Şuvedia: No. 6.- | 
Aşteptând fastura relativă, vă salutăm 

a Cu toată stima 
„- I. Tănăsescu et Iovănescu. 

„162, Confirmarea comandei. 

Cataţi, 2 August 1911. 

“Domnilor LI Tănăseseu. et Tovănescu, _ 

DD * * Caraula, 

Ă i DER Ia „Jud. Dolj. 

Am primit: scri isoarea. . d: voastre din 27 po cu suma: de 

-Lei 557.25, cu cari v'am creditat penrtu achitarea “poliței d-voas- _ 

tre pr. 28 plo aci închisă şi vă mulțănin ! 

Comanda, cu care aţi binevoit: a ne onoră, am notat-o cu plă- -- 

cerc şi am pus-o în efectuare, iar factura urmează: Aşteptăm, cu - 

„plăcere nouele. d-uoastre comunde şi vă salutam 

aa i _. Cu toată stima. 

= Cottofeamu et Dobreanu,
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164. Răspuns de primirea niărfei şi tremiterea unui accept 

"= Caraula, 10 August I9I1, 

- Domnilor C oltofeanu et Dobreanu, 

Galaţi. 

Vă confirmănm primirea în regulă a mărfii fucturale 

la'3 August a.l.c.. şi spre acoperire avem onoare a vă re-. 

mile poliţă iscălită în regulă de 

Lei 606, 15 „Der 3: Decembre a: c. a donmicivoas- 

- dre. şi vă rugăm a ne: confirmă primirea, a 

Aştept. răspunsul domnieivoastre vă. salutăm 

Ea Cu toată stimu 

Si a ss) 7. Tanăsecu et Iovanescit 

7 Poliţă - 

„165. , Comandă _ 

Jaşi, 3 Iulie 191]. 

Domnului director al oficiului de vânzare de  hârlie: 

IS produsă. în: țară, 

DI a _Bucureşti 

Va rugăm să binevoiți ane exp 

Pentr u. acoperirea facturei vă von 
hârtie însenmate mai jos. 

ediă prompt sortele de' 

s



D304 = 

- tremite aceptul nostru Ber'.4 luni. îmediat, c: vom primi 
“marfa 1). _ o Na NE 

Aşteptăm răspunsul d-voustre şi vă salută: o A a „Cu toată Stima. 
P. el D. /liescu : 

COMANDĂ 

24000 hârtie albă... calitatea IV dimensiunea cr. 3442, 
greutatea 7 kgr. 1000 coale 

000 hârtie albă., calitatea. IV „dimensiunea cin, 3442, 
greutateu 8 har. 32 coale. 

3000 hârtie albă... calitatea LX dimensiunea cut 0596, „greutatea, 40 kgr. 12 coale. a - 
„166 Răspuns. . Aa Ă 

| Bucureşti, 5 Zalie 79171, 
Domnilor P. et. D. Iliescu 

Iaşi. 

Suntem în “Posesiunea scrisorii d-voastye din 3 cr. şi 
Qveni onoare a vă înştiință, că an i transmis comanda 
.d-voustre Pentru promplă efecttare fabricei de hârtie din Buşteni 2) ie i - . 

i Oficiul de Vânzare de” hăârlie 
_ Produsă în țară 

- Direclor 
S. Serban 

aa acu 

1). Toate fabricile diu ţară sunt cartelate şi au un oficiu în Bu- „cureşti pentru vânzarea hârtiei, astfel ca toate comandele se fac la a- -cest oficiu. Firma P. et D. Iliescu face co 
Oficiul transmite această comandă fabrice 
scrisoarea No. 9468. Fabrica tremite hârti 
din Iași, iar consemnarea No. 5t o tremi 
„aceasta oficiul de vânzare tremite factura 

a direct firmei P. et D, Iliescu te oficiului de vânzare. După firmei Pet D. Iliescu din Iaşi. 2) Oficiul de vânzare tremite comandă spre otectuare fabricei 
do hârtie din Buşteni prin o scrisoare (format) de comandă, 

mania! la oficiul de vânzare. | i de hârtie ' din "Buşteni cu . 

7 

 



167. 
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Efectuarea comandei. 

Oficiul de vânzare de h hârtie „produsă j in n țară 

18 
Cons. 

"Domnilor P. ci D. D. eseu, 

- Bucureşti, 8 labe 1941. 
z 

Sin ada: Academiei No. d. r 

laşi. 

| - Avem onoare ă vă. înaintă factura pentru. hârtiile co- 

mandate -de d-voastră și pentru a "cărei "valoare ne veți re- 

mite acceptul d-voastre per 4 luni dela data facturei. -. 

„Cui deosebită stimă 

      

  
  

Fota Pa 7653 _.7. Director 
- a _S. Șerban 

fala 5 3 Preţul |Valoarea 5 59 i Z i , A . 0 o 

2 e Â z Sa „. FELUL HÂRTIEI | „unitar! totală | 

32515 S3|s | Lei |B-| Lei |B.: 

pd a Ti TI 

6 Bal. [etno] 182 |Velină „Urse IV 34427 | L. 
i a ă i — 944 188) — 

1 „ 6611 EX _n n » nn 8 | o 

1 [6612] '.196 [Brună încleiată IX 659640] —36| . 43 20|: 
. . a - , | - , , | 

Fracht şi timbru | - 1]10 1, 10 
se ——| 

” -, „Total 932: 80 

"14 luni accept LL 

        
  

-30 bani. 

  

“TIMBRU | 

S. Serban_| 
  

  
| 
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168. Comandă. 

Stabilimentul industrial de confeeţiuni 
de hârtie si carton Ă , 

ÎN - „- v   

Institutul de arte aratice” 

fabricaţiune specială. de registre 
  

C. SFETEA ” 

” București 

Librărie, Papitărie | . Sucursala * 
96 Str. Lipseani96  .68 Calea Victoriei 68. E 

Telegrame: -Librăria Bfetea 
Telefon 

- Bucureşti, 13 Iulie 1971, 

„ Onoralului oficiu de vânzare de hârtie produsă în fară, 

Ma . | “Loco. . - 

„- _ Mi Str. Academiei 4, 

" Binevoiţi vă rog a dispune să ni se oxpedieze prompt 

şi în condițiunile d. voastre de vânzare : | 

30000 coule de hârtie ministerială Marca Țăr ării 34 X42/14 
8 40000 - , „ velină a” | 

-50000 pi : „ contercială cadrilală 2742] 9 .-. 

700000, „ albă velină plană . 54X84/50 

30000, „. semivelină _: | 42X68124 : 

40000 ' „lbă de-scris -. _ 34X42|. 7 

25 baloturi i Ze hârtie subțire cu desemnuri „. „- 

pentru farmacii a 50X76] 68. 
- 47%X60/14 

10000 cole susiloare roşie 

Agteptând factura d- voastre, va salul . 

Cu deosebită slimă. 

a C. STetea.. 

"169. Confirmarea comandei pe carte poştală (formular). 

București, 1i Julie 1911. 

Domnu C. Sfetea, | 
N Loco. 

că am luat notă de “comanda, ce ali binevoit 

o din 13 crt. şi că am avizat fa 

4 de curând posibil. 

Cu deosebită stimă, 

-. Di Director, S. Șerban. 

” Avem! onoare a vă comunică, 

a ne face prin scrisoarea d- voastr 

ri ica Letea să facă expediția câ
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170. Comanda oficiului de vânzare la fabrică. 

“Oficiul de vânzare de, hârtie produsă în ţară 
. BUCUREŞI, STRADA ACADEMIEI No. 4. 

n pn sa 

- Scrisoare de comandă No. 219% 
Domnului director al fabricei de hârtie Letea 

Vă rugăm să bine. -voiţi a expediă d-lui e. Sfetea: Bucu- 
reşti, gara Bucureşti, furnitura mai jos notată, comandată prin 
scrisoarea de eri. Expediția si se va Jace prompt. - 

  
  

Ca
li

ta
te

a 

-- 
|] 
Di
me
ns
iu
ne
a]
: 

c/
m 

Greutatea 
  

pe | po 
100 | m. Coale 

coale | pătr   
Rilg. 

| Preţul - a aa Preţul 
pe suta FELUL . |Mlodulim- de 

. - pachetării | vân- 
de kgr| HÂRTIEI zare 

ET Iei htc TE 
  

  

          
Director S. Şerban 

aalzo 14]: 1 50000 
3442] . | -| 40000 
27442] 9! . | 50000 
54l84| 50! |100000 
1268] 24|. | 50000 
34142] 7 | 40000 
47120|. 14! | 10600 

25| balo turi hârtie s 

700 
320 
450 

5000 
1200 
280 
140 

ubţir 

  
1 

105 —|Minister. M.Ţ. 200l4000 i 
100 —|Velină „+, 14001400] ş 
115 —| Comercială | 100|1000] “1 
90 - |Albă v.plană -0 
86 — —|Semivelină - o 
65 —|De scris albă! 400'400| -0 
90 —|Sug. roşie. 0 

ecu de;semnuti p. far] ma cii 

Accept 6 luni 

            
| 

| 
E 
| 
| 

„București, 13 Iulie 1911 

i
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171. Aviz oficiului de expediatea mărtii. 

„bETE pe 
n NA SOUETATE BONA 

pentru 

| fabricarea de hârtie | 
| Capit. social vărsat lei 2.800.000 

direcțiunea iabricei „Letea“ 

BACĂU = 
—_— , 

Bacău, 80 Iulie 1911. 

, 

Domnule Director, 

Conforna comandei. No. 2795 am expediat asiă- | 

zi d-lui C. Sfetea la Bucureşti cantitatea de hâr lie i 

I specificată în alăturata factură. ) 

» 

Gu deosebită stimă 

Prima societute română, 
pentru fabricarea “hârtiei 

Director, . | 

| N. Porumbaru 

  
'p- Sale 

Domnului Director al oficiului. de vânzarea de hârtie 

- „ Bucureşti 
i “ : Str. Academiei 1. 

  
  

1) Factura alăturată este întocmai ca şi factura, ce, se tremite . 

clientului, ea este adresată „oficiului de, vânzare“. Oficiu! €ste debitat 

î “cu valoarea taoturei. | 14



  

20 
172. Aviz clientului de expediarea măriii. | 

OFICIUL DE VÂNZARE DE HĂRTIE PRODUSA IN TARA 

Bucureşti, 31 Iulie I9II. 
i Str. Academiei No. 4. 

Domnului C Sfetea, 

Loco. 

Avem onoare a vă inaintă factura pentru bârtiile 
comandale de d-v. şi. pentru i cărei valoare vă rugâm a 
ne remite alâturatul accept semnat de: d voastra, 
Pi . * 

- Cu deosebită Stimă 

          

   

  

  

  

    

  

  

  

        
          

E . | Director, 
Factura No. 4șoo. S. Serbau. 

Marca ji Cătimea | Z£' . j ZE z= ei 0. i: = E] FELUL HARTIEI i 8. S5 baloturilor j€ 9 îlelor E 2! - - > ! = 
| = 

50/61 | 50000 [100| ir Minist. M.p.34x4a/14 | 1lo, 785— 62/10: 40000 [320|1V Velina n, > si 1] 320-- TW119 30000 [450], Comere. i 97x4279 | 113! 5170 120/1458: 100000 [500| „ Velina plana 54X54/50 | 0[94|4100;— 149/159: 50000 [1200! v Semivelină 42X68/24 ||  0|86l1032-— 160/168 40000 [250| VI be seris alba 3494971 | „0|63h 1821— 169171; 10000 [140| 1 Sug. roşie 47X60/14 |  0l90l 196— 1179/1496, „1818! Subhrecu desemnuripen- 
i | tru farmacii 4800 de coale | . 

| Timbru la balot | 0 Să 146 30 

30 bani pf 
| Total Lei ! -.. /3358|80| i 

- | | . i - i | pe o . i 

Cu un acrept pe 6 luni. - 

         



its 

„173 Răspuns. . 

"București, 10 August 1911. 

““Onoratului oficiu de vânzare” de hârtie 

produsă in ţară, 

| Loco. | 

Str. Academiei 4. 

Am primit marfa tremisă cu factura -No. 4300 

şi pentru acoperirea ei ' vă, emit alăturat accep- 

tul meu de lei 8358.80 cu scadenţa 'la 31 lanu- 

ar 1911, a cărui primire ne-o veți confirmă: 

1 Accept. | | 

Cu deosebită stimă. 

C. Sfetea: 

_Bucâureşti, 10 August 1911. . B.P. Lei. 3358.80. 

La 31 lanuar 1912 voiu plăti pentru această 

ama. şi singură a mea poliţă în ordinul Fabricei 

de hârtie „Letea“... Suma de | | 

„_- Leiopt mi trei sule cincizeci şi opt bani opt- 

Z00f.aa aie. Valoarea Primă ÎN marfă şi la - 

termin zoiu urmă cu plata conform legânirilor 

i pentru polite. e 

„Cătră mine însumi. ae 

la București : e C. Sfelea. . 

Str. Lipscani 96. E
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474. Cartă poştală imprimat pentru a confirmă primirea 
„unui accept. - - 

Bucureşti, HI August 191]. 

D-nului. C. Sfetea,. 

” _ Loco, 

Avem onoare a vă adeveri primirea următoarelor accepte, 
ce ni le-aţi tremis şi anume: | ă 

“Lei 3858.80 | 
cu scadenţa la 31 Iaduar 7911, : 

Ca deosebită. stimă, | 

Director, | „S. Şerban. 

175 O fabrică de cherestea comunică preţurile produselor . sale unui client. . : 

+ Stoeneşti— Romanați, 10 Iulie 1911 

Domnului Iulius Mureşanu, . 

Craiova, 

Am onoare a vă informă, că „prețurile pentru lemnăria, care 
veți comanda-o in anul curent, vor fi următoarele : 

Molift Cl. 1 - Lei 52 pe metru cub 
Brad normal. | „ 45 n 

n lățimea 30 cm 47 
“m 15 mlm şi 2 clm grosime » 43 „ 
„CL II i » 985 ai
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".. Aceste prețuri- se. înțăleg loco fabrica şi plătibile la pre- 

zentarea facturei. 
Asteptână comandele d-uoastre, vă salut, 

! Cu toată stima 

St. Gaillac. . 

176 Comandă de cherestea. 

- Craiova, 15 Iulie 1911. 

Domnului St. Gaillac, 

| Stoeneşti. Romanați 
“ (prin Caracal). 

Am primit scrisoarea d-uoastre din 10. cert. şi vă rog să . 

puneţi în lucrare comanda următoare : 
5 n. cubici 4 30;2 

5 „5 2018 i 
5, 6 
34 SII: 

, 34 2002 
vă rog să-mi executați această comandă cât mai în grabă. 

Cu deosebită stimă. 

Iulius Mureşanu. 

1. Iixecutarea comandei. 

 Stoeneşti— Romanați, 25 Iulie. I9I1. E 

| Domnului Iulius Mureşanu, 

| | | | Craiova. 

Mulţămindu-vă pentru comanda, ce ne-ați transitis-o prin
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" scrisoarea d-voastre din 15 crt., am plăcere a vă servi alăturat 
cu factura mărfurilor, ce wi le-am trimis, a cărei' valoare se 
urcă la sumu de Lei 955.20. 

- St. Gaillac. 

  

FACTURĂ 

200 bucăţi 4 30/2 M.. C. 4.800 ă 47 L, „225.60 
170 „ 5 2003  , 5.100 

CIO 6 1 25040 45, 600.30. 
10 1810 , s2p|: 
250» 4 20015 mm 3. — 43 29- 

L. 954.90 . 
Timbru 0.30 . 

Plata contant "1. 935.90 

Timbru 

de 30bani 

- StiGaillae. 

178 Regularea valorii facturei, SR 

Craiova, : 30 Talie 19. 

Domnului St. Gaitac, . 

Stoeneşti-Romanaţi. 

Am primit mărfurile comandate, pe cari le-am găsit în 
regulă şi alăturat vă. tremit a 

Lei_ 955.20 .spre regularea facturei d-voastre. 

” Cu deosebită stimă. 
Juiius “Mureşanu. * 

  
o
r
a
.
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| 179. Comandă de cherestea. 

Giurgiu, 25 Decembre 1910.. 

Societăţii forestiere „Carpaţii“, 

Galați. 

Vă rog a-mi expediă scânduri : 

Bucăţi 165 4X25X38 normal 6.270 

"100 44X28X22c1. 111 2.772 
„100 6X10X78 normal 4.680 

Margini 600 de 2 m.=1200 m. 1. 

Aşteptând avizul de expediare şi factura, vă salut 

Cu destinsă stimă, . 

Paicu Bă: idulescu. 

180. Executarea comandei precedente, 

„ Galati, 30 | 12 Januar 19ul. - 

„ Domnului Paicu Bădulescu; 

Giurgiu. 

Alăturat avem onoare a vă “inaintă factura No. 120 

pentru un vagon de cherestea comandat de d-voastră prin scris 

soarea din 25 Decembre în valoare de 

| „Mai 1911. 

Lei 557.60, - 

şi vă rugăm a ne remiite regularea printr un accept per 30 l 12 

Cu stima. 

Carpaţii 

“Societate 'anonime română 

forestieră în Galaţi - 

Director 

1. Ştefănescu.
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CARPAȚII 
SOCIETATATE ANONIMĂ FORESTIERĂ ROMANA în GALAŢI 

| Capital social lei 2.500.000 deplin vărsat 

No. 124 "Galaţi '30|712 Ianuarie 1911 

_Y”actura 
D-lui Percun BăduleScai....... - Giurgiu 

Vi sa expediat cu avizul depozitului. Mărăşeşti No. 188 în comptul și 
rizicul d-voastre . - 

  
    

    

  

  

  

  

                      

PL | | | l 7 Preţul | Vagon Bucăţi! DIMENSIUNI |M. ee. mA, e..c. m.i:Pretul | total No. | | IR / j | unitar = ape 

| i iale Normal:) d 20 | sl 720| 39 — 24450 
! | | mal | 10) 1p>c28><22 CL IIT2)|__2] 772| ai 729| | 37]60 | SI Pa ll i |. 100|6X10X79 Normal I_4 580| 4 680; 40|. | 187|20 
| | 600 mareinu de 2rn.==1200 ml. | | 0 Vai 48 
| i | i | - 58 EI) 

! poti i i i pu d00300. Rila ! | Ă i : i : | | | i i 
: : ij ! IX N i : Ă i l, ” : i ii a! | d i hi boia 

„ Acoperirea printr'un accept per 30/1»Mai 1911 i 
N | | | . ; „. - iai | . , a. LEE i i i pui 

1) Fiecare bucată este lungă de 4 metri, lată de 0.55 em, groasă de 00.38 milimetri. Calitate normală însamnă calitate ameste- cată (neasortată) 165 de bucăţi fac 6 metri cubi şi 270 de milimetri. 2) Clasa III însamnă scânduri crepate.
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181. Executarea unei comandei 1) - 

Galaţi, 15 april 1941. 

Domnului Heinrich Iunher, - 

: __ Ditsseldorf. 

Alăturat am onoarea vă înaintă factura şi specificaţia scân- 
durilor încăvcute pe. vaporul Paratos 1). : i 

Pentru acoperirea valorii facturii um tras asupra d-voastre. 

M. 10292.54 per. 15 August. 
şi vă.rog a onoră trata la prezentare. 

Cu destinsă stimă. . 
„Carpaţii 

i o Societate anonimă română 
ă - “foresticră în Galaţi 

Director 
I. Ştefănescu... 

FACTURĂ 
: Galaţi. 15 April Di. 

Heinvich Iunhev, ! 

  

  

  

  

| | Diisseldorf. 

Pactura pentru vaporul %], Paratos încărcate Buc. 10809 
Ă scânduri, rigle No. 287.763 : 

Metri cubi |. | Preţul Suma 

4Hamb, 99| 765 Scânduri 255 2) . : [- ” Ţ 
„99 64 | . „ 91018 i e | 
n 8| 180 | Rigle (cleţuri) 

Cuver. 75| 655 [Scinduri 285 
„45| 493: 2 905.959 
„- :.99] 804 „910.140 
- 6] 189 |higle : | 

A. 11783 13         257| 763 | Fracht conf. conosament 20 
Me 987.763 a 92 c. m.=—W'g. 13.15 | 

a în. 140==fr, 1831.20] M. S1 [40 |____1490___[59 
—— SIT. 10393 [54 

        
4 luni dela dată 

„ 1) Societatea a încheiat cu firma lunker un contract, prin care s'a 0- 
bligat să-i furnizeze anual o anumită cantitate de lemne, la fiecare expediara 
parţială tremite factara împreună cu o scrisoare. ! 

Scândurile sunt expediate din Galaţi, cu vaporul până la Roterdum, 
de acolo :se încarcă pe vaporaşe şi sunt tremise pe Rin la Diisseldori. 

2) Rândal întâiu din factură însamnă :“In hambarul vaporului s'au în- 

căreat 99 de metri cubi şi 768 de milimetri de scânduri, late de 35 centi- 

“metri şi jumătate (sau de 285 milimetri), Rândul al doilea : 22 -metri cubi 

de scânduri, și 674 m. m. late de 210 milimetri şi groase de 1% de milimetri. 

“Pentru scurtime se lasă la o parte zerurile. , o
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-Specifitaţie. 

Di Mani. cXimtei, | 

a Diaae dag 

- Specificația pentru ss "Parntos încărcate Buc. 10809. 
scânduri, -rigle. Metri cubi 287.763. - 

  

- Hambar 

Buc. 231. 414 X295X44 M5 13.035 *) 
n 196. 44X285X33 , 31.995 o 
„1940. 4% X285X92 „54738 M3. 99.165 
m 1903. 4J5X210X22 , 18.773. | 

om 2213. 434X185X22 31.901 p. 92614 

Rigle, 

„320 420% S5X6ă 5.150, 8.180 
Buc. 4379. 2 M3. 180.022 

Cutverta 

„Buc. 181. 4%4X295X33 ,. 7660 . 
mi 857. 476X985X28 ., 201002 i „1701. 4%4X285X22 , 47993 M2 75.656 
„592. 46X955X32 , 13178: | n 1389. 44X235X22 ,  3oa15 „45.493 21389, 52 315 - 45.493 

Buc, 4350... Transport  M3_ 191.148 
  

*) Acestea sunt dimensiunile germane. Rândul întâiu însamnă : "In hambarul vaporului s'au încareat 23| de bucăţi de scânduri, fiecare " bucată are o lungime de. 4 metri şi jumătate, 0.28.5 (două zeci. şi opt - de centimetri şi jumătate lăţime) lățime sau 00.285 (milimetri) lăţime şi 44 de milimetri grosime (pentru. seurtare se lasă la o parte zerurile), „ 13metri cubi şi 0.35 centimetri. 
. 

N



39 

Buc. 4350. . Report: : .  M3 191.148 
„662, 414XX185X92 MB 12.124: 
„6892, 44 X165X92 , 10.487 
„519. 44X140X92: , 7.193 ,, 29.804 

- . 

  

. Rigle 

64406080 pi L207 | 
„900. 425X 85X65 , - 4972, 6.189 

a G487,, MUST 

„ Recapitulaţie_ - | . 

Hambar - | i | 

Buc. 4372 MS. 180.622") 
“Cuverta „6387 ATL 

Buc. 10809 M3. 287.163: 

*) Scândurile se încarcă în .vapor 60 9. în hambar şi 40 % pe 

cuvertă pentru oricare port. Pentru porturile engleze până în Septem- 

bre se primeşte tot acest mod de încărcare, dela Septembre înainte 

societăţile. engloze de. asigurare nu primesc asigurări pentru lemnele 

încărcate pentru porturile engleze, decât când majoritatea lemaeler 

sunt încărcate în hambar şi cel. mult 3 picioare engleze pe cuvertă ; 

aceasta din cauza fortunelor, ce se pot ivi pe mare dela Septembre 

înainte, Căpitanul vaporului garantează numai pentru mărfurile depuse 

în bambarul vaporului, pentru cele co se află pe cuverta. nu îa răs- 

punderea, fiindcă în caz de fortună vulurile mării pot să le arunce în 

mare; Comercianţii asigură atât mărfurile din hambar „cât şi cele. de 

„pe cuvertă.



-182. Comandă în străinătate şi acoperirea prin trată. 

Jaşi, 28 Iulie 1911. 

Domnilor Fr. Worms şi fiul,. 

Londra. 

| Prin prezenta. vă rugăm să “tremiteţi franco 

Galaţi d-lui Vasile Pop la dispoziţia noastră 

| 100 de saci de cafea Rio. mvashed 

cel “amaalt cu preţul de 62|—. Marfa vom asigaura- o 

în Galaţi. Valoarea Facturei bimevoiţi a o trage 

asupra noastră per. '3 lună cu curs favorabil. | 

Recomandând îndeplinirea - acestei comande 

_obicinuitei d-voastre îngrijiri, vă salulărn, 

| Cu deosebită, stimă. 

- Fraţii Srizirnov. 

183. "Executarea comandei. 

| - Lonar a, 2 August 191]. 

Dommilor frați Smirinoc, 

Iaşi. 

, „den onoare a vă ier mite aci inclus factiira coman- 
dei. de
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G. P. Wr. 3150 z00 de saci de cafea Rio zvashed 

- ă Gaj—ci et f. Galati !),. 
exbediaţi la Galaţi cu vaporul <Ana“ „a cărei valoare de 

2 350,76, r per 3 Noemvre e 

“am tras-o asupra d-voastre ă 24. 
IL. 6419,30 pr. 3: Noemare, OJ. propriu Vă Tugăm a 

IE oioră prompt trata. noastră.   

me
se
 

me 
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m
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Cu poşta de astăzi tremitem d-lui Vasile Pop din | 

ae Galaţi conosamentul acestui “transport, ca să dispuneţi de 

dânsul, cum veți voi. Mustrele vi se vor da de cătră d-nul 

„Al, Ritter de acolo. 

i Cu toată stima. 
aclur 4 1 Fo — Se Fr Worms şi i fiul: 

“ Invoice of zoo- Bags  Washed Rio- „Coffee; chip 
ped pr. S. S. cAnne» to Mr.:Vasile Pop, “Galats, by o: “der 
of Messrs. kr. Smirnov, Jassy, ceithont assuranice. 

  
  

No. Plsoj _„.ă 60 Chilos=6000 Chilos 

n 
a 

ne
a 
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G. P. 100 Bags washed Rio-Cofee 
  

50 32 „ =! Cwt. sa. 

  

- Net Cwt. 118 ___„._ =26â|-c.etf. Galatz£ 866| 10; 

' Less freighta.6 60fs. pr 1000 Chilosel 10% Primage;l 
| | „a 20.20 „ul 

3 | „ Doue pr, 3rd Noembre £i__15) 14 

| o „3506 
| “London, 29 August 1911. ,. | | 

ţ , , ”     
| „Fr. Worms et Sohu: 

1) Scurtare* în loc de „cost and Îreight Galaţi“ :, “adecă în preţ 

se „cuprind cheltuelile de încărcare: şi transportul »: ână la Galati. 

1 

S
t
 

  

  

e
l
e
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NOTA. Comandi precedentă a fost limitata. la ă. 62 pr. Cut, 
" “franco Galaţi, această însemnează, că Fr. Worms şi fiul .vor plăti 
.cheltuelile de transport până la Gaiaţi. Insă fiindcă în totdeauna este 
mui simplu, ca primitorul să plătească ucele cheltueli. decât să le 
plătească mai înainte tremiţătorul, de aceea se obicinueşte a le scă- 
dea din valoarea mărfii ş? a -pune în cont valoarea facturei 'micşo- 
rată prin aceasta. ID . urma acesteia expeditorul, care primeşte marfa 
în Galaţi, plăteşte căpitanului vaporului costul iransportului în con: 
tul fraţilor Smirnov. Preţul mărfii rămâne pentru cel ce a comandat 
«62 sh. pr. OCwl. loro Galaţi (locul de descărcarea), precum s'a conrenil, 

b) Comaude prin voiajori și azenţi. 

184. Comandă prin un voiajor. 

Craiova, 14 Martie 1911. 

Dosimilor Î.: - Florescu et Comp... a 

Bucureşti. 

Confirm. scrisoarea meu de astă dimineajei cu: mai 
multe comande şi prin. prezenlă am onoare a tă traus- 

mite alăturat încă 2 comande No. 242 şi 243, rugându-tă 

să le execulaţi cât mai în grabă. Cu deosebire ză rog a 
„îndeplini punctual comanda firmei Ioan Popescu, de oa- 

vece acesteia îi lrebate mullă marjă şi fiind servită «bine 

va comandă cu timpul saunai dela d-voastră. | 
Noul comileni Neculae Scur bt mer ită îucredere şi î 

va indeplini desigur obligajiunile sale. 
Mâne dimineață plec la Slatina, unde sper, că voiu 

Zăsi scrisori dela d-voastră. Cu toală stiva Aurel Pop. 

LISTA. DE COMAND ăi 

do. 242 Weculue Scurtu, Craiova: 

"a ds. de cortele No. 65, Himpul de plată, 2 luni. 
No. 243 Ioan Popescu, Craiova 

„dz, de umbrele Wo. 87 

„ » » . » 37 . 

a „ Corturi  : 797 . 

pp . 160 
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195. Un voiajor transmite fabricei comanda unui client 

Bacău, 5 Biz pat. 

“Domni Fraţi -Czel, 

“Bucuraţti 

Vă roy a trimite pr ompt d-lui Z Popescu din 

Bacău 30|50 butoaie de bere în condițiunile ştiute. 

"Cu toută stima 

Gong V0î4J0 

186. Voiajorul tremite comanda casei sale. 

| Atezandria, 15 Tania 1911. 

“Domziilor Coltofeanu et Dobreanu, 

Galaţi. 

Confirmând scrisoarea med de ieri, ce v'am tre- 

mis-0 > din Tur nau Măgurele, înpreună cu mai multe 

comande, prin prezenta ai onoare u vă transmite q- 

lătuvat comanda d-lui E 4. Mincu de aci spre a Â 

executată prompl. 
, a cu toata stima. 

8. GQ. Renţea. 

otă de comandă  matadeeani |



0 

Nota de comandă a voiajorului 

Alexandria, Z3 Iulie zgiz, 

Coltofeanu & Dobreanu . | Si 
Galaţi Di ” E - | 

Str. Portului No. 213—015: 

  

COMANDA 
D-lui Petrea A, Mincu 
Expediţiunea proimpi 

C a „| Loco măgaziă noăstră ondițiuni: | Dreptul vamal şi fondul comunal, ce se ram: bursază, -se scad din factură fără scont, restul cu poliţă pe 3 luni sau contant cu 2 %/0 sconto. 
Pentru posturile neucceptate se va trage la scadenţă,. jar spe» sele privesc pe client. .. 
Domiciliul „gustiţiabil pentru ambele părţi este în Galaţi. i 

"————— Sub rezerva confirmării casej, mmm 

  

                  

  

  

  

3 253se a 5 | 5 butoane de masline trile, extra 60 Z sto 5zzt |, , NE 2, 333593 | 8 butoaie colofon 'F. 0oj, tara 24: 39 E SSE | ; ae 3 EEE | 5 saci slufide lcaria I]l-a 36 Sessa XS o n. E: = 95559] 2 bul. minium de. plumb superior 80!) = Sase E - DEEE | re > 85 czEa = să zEsal| eee aanaaenaa oaeaea 3 Şes P Sag 
a ST = 225 ZE e BE 2. pa. Coltofeamu el Dobrea Zaza 29 

” 232 SE E3 zi az să G. G. Renţea 
ss Eaisss i oa = 3 Sa 

. g Setoss P. A. Mincu 

| 1) Nota de comanda se semnează de voiajorul casei şi de co- merciantul, care a . IN 
făcut comanda.



Coltofeanu et Dobreanu  Gazati, 27 Zuse zozz. 

 PAGDURA, 
„le mai jos facturate în sumă de Di 

N
e
 
m
e
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e 
aa
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aa
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a 
, 7 

pd 
7 

jnpu +487;; Indeplinirea comandei.!::.7 povara eat tt 

  

N 2 GALAȚI pp 

STR. PORTULUI LA FABRICA COLTOFEANU A ” . 

Adr, teiegr. COLTOFEANU DOBREANU ARE .. EI 
_ iu a ai pa 

TELEFON No za 

INC 4 
Domului Petre A. Aliucu, 

  

- a... i Ai Apa pe rai 

a răi IA tie 

: Mulţămindu-vă pentru comanda, cu „care. aţi binevoit a ne onoră.4 

prin d-nul Rențea, vă avizăm, că vam expediat prin CF. k. măriuri- 
2) A aaa 

a 

„Lei 549.55, cu care vă rugăm a. ne credită şiza; pe, înapoiă spre 

regulă alăturata poliţă sabserisă. . '-, o. Tie 

71 Poliţă 

   

Cu toată, stima 

p. pa. Coltofeanu et Dobrearut 
e . N, Nema , 

Toate afacerile se consideră încheiate în Galaţi şi orice neînţă- 

legeră se judecă de autorităţile din Galaţi, chiar dacă s'a stipulat pla- 

  

-ta în altă localitate saa-la domiciliul cumpărătorului. 

Mărturile călătoresc pe rizicul cumpărătorului, lipsurile şi strâcă- 

_cinnea se vor. constată. la, primirea: lor :din agenţie sau căile ferate. 

  

Loco magazia n/. 
  
    

  

  

  

          

              
  

as S ai : Ta 
SEI lazi e 
SE a-l: : î EI , - | ia | a] | 3 

z53E | ||  lelBilsi gi 
dat I] lzlelgzleja 
sa [| a ll 
eo a 

ARII . 
ij 

2] = 
! ; 

zs=e |” |] TI i 
az 2 . Ă , i i ui 

Z z2'5 1/5] 5but. de masline trile extra 37: 100,687 —,60:412,20; 

zZo0'%8 | 6/8! 3» „» coloțon F ameiican 102 20%/o 562 i—,89.219,20 

a 228 9/10 2mminium de plumb super. |... il "+ [80 60.— 

z33 0 jun: 2 saci de stafide Iearia II109].. ||... —63, 89,9 
= ss „ _ N .. Aa - ee 1, 

Zog i : Ș i i 

sf E a | capat, spese, frachi et. t if ae : | "890|. 

Ze A i | II 
Za Zoli Lai Să E | |] [78955 

525 | | Il 
PRTag i | , Rambursati ! : 190/— 

Şz'8 Zi 4, - Il | a a! 

o3Eza|... | Ti |] - sia) 
32255 o : | - E „li ţi 

= 8 2 te | i Pol 
faci 3 si . ; of oee În a ! 

= gaz e). ::*]] |Vaper 21 Septembvre ajc. | | i | 

Z2esi |! (| . , , A II II
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- 188. Regularea valorii :facturei: pririctremiteiica unei poliţe. 

  

ar PR ia 

„Galali î. 
a 

Ana primit la tin p factura” d voastre: dai 27 umie ă Precuin şi: mărfai faclitrai lă şi: Spre: regulăre: am: onoare a. vă reiuite, alătirata polija de. 1: me pai 
„Lei 

îre, rugândir-uă d a mă credită spre regulă. 

i SR - Ca toată stima 
a E - PA. Mincu 

    

  

109i. Comasia. prin: un! 'voiajori: 

ENDER LR ea 

- 

N . Ă Ă 2 Domnitor, Bucher et Dur rer, . -: i ea , 
| 1 

. Dj 

Bucu eşti. 

- Alătitrat am onoare . a" vă tri eri peiiti-ie librăria . "Wegoescu 
să Binevoiţi a 

De sară 
feva comande, 

ze” o: “Vista: de comandă. 
el Maniţiu” de aci, rugându- “dă execulă comanda Cât. ai în grabă: Blec la. „Brăila, unde sper a mai ooineă ca: 

+ 

| 7 Listă decomandă: - Cu destinsă Sriniă. n pe cae . 
XV, Maioresci 

7 

  

1549.55. per '21* Septembre |. a: e în 6: id, z0as- . 

N a Galaţi 73. Peoria mu. | 

 



27 Lista de coânandă. 

INDUST RIA ROAL ANA 
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și depozit de: lemnărie 7 
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. ae same Soma ae e . omoare na ee mn e 

“191. Indeplinirea. unei comande trasmise prin un; „agent. 
PNI A 

2! a LIRE Si E aaa 

Bombay, 7 Mai 191. 

x 

Fitiaturei privileş giate: de Guimbae 

dl W. Haursmalin « et Co.,, 

Avein onoare. a-vă anunță, - - că în 2rma C0- - 
mandei, ce. ne-aji "transiis:0. la 74 a. 1. dr. prin 
d-nul Arnold: Hirschler de acolo, vam ex pedial ieri 
Ja. Triest. cu vaporul” Societății. + “Eloyd,;- Ariadna” 
căp. Sânger. a ua 

300 baluri de. DT bood: Dhotleval, d sie. | 
Conform : 'ordinalui - "d-voastre am: tras. per 3 

luni valoarea Fachirei. moustre în suma de . 
CE 42,15. 9, asubră, dilor : IWarreus. et Co. 

din Londra. Vă. rugam a: pregăti ratei noastre o 
primire” Brompti şi a îngriji cele de lipsă pentru a- 
Sigărare, de oarece, "conform ordinului. d-voastre, 
dă ani dispus. nemica în privința aceasta. 

ă | 2 Cu deosebită stimă. - 

E | IV. Stuart et Bros. 
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192, Serisoareajunei ;fabrici: cătră. reprezentantul ei din Iaşi, 

_ Bucureşti, 2 Martie 1911. 
DV A | 

__ Domnului” N. Grigorescu, 

Ra laşi. - 

iri, ci san Noe ad 3340 19 brio ită ş | 

vă alăturăm. aci copia,scrisorii, ce 
am primit-o azidela d-nul [. Popescu, ad- 

ministratorul moşiei Sipote, precum şi 

_J copia răspunsului nostru şi vă rugân 

* 

Pa 

£ if , 
poa hi 

a;vă.pune în legătură cu numitul domn, 

căutând a obținea comanda. , 
Aşteptăm comunicările ă-voastre şi 

„Vă. salutăm; : -oamriii i dim Tg fie 

e
 

pate zu mea tg saeruoCar Sims i o 

a Fabwica 'de produse chemice Mărăşeşti 

mi iroecorii ol timero Bocirtate anonimă. | £ 1 

Ta CI Dios Conutită Şi 

- Director, A.-F cu 
Dinegtora A.cP lovestus Bo sc 

î = î5 di 
- 4 Sa d 

„up ia îi a093.1Cesmandă: prin_un reprezentânt. «+. 

pole, 5: Martie 391 1. 

7 iat - e er > ep 

pe EDC 
ae 

poe eee a ei cr i PI fe 

“Onoratei Jdbrici de produse chemtce Mărăşeşti. | 

. seielate anonimă. , SI 

_ - ta E Bucuseştă. 

mm primit serizoarea d-voastredin . 

2 curent şi-am fosă vizitat azi de: ne-— : 

prezentantul d-voastre din Iaşi, domnul. 

N. Grigorescu, căruia i-am preSCri Scan 

manădade îngrăşăminte conform ofertei. 

.- amoastre. EngrăşEăminţele vă 108. a: mi: 

s 
. le expedia cam pe da finele lunei. crt... 

| Cu stimăa. 

]— Popescu... 
: „3 + 

N ea 
' ANA DI 

ma mi oa rm a 
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mt ue e 494: Comanda; agentaluiola fabricării ii 

AA ai Cca să 
. Iaşi, 5 Martie Bu. 

VE 3 E Nasu nai 

„Va 

   

   

  

  

. ri P Fei 

LO i Societate “anohiniă 2 i i a 
ES GU a LD RD TO Cin 

9 TO BSOCIC isiacin Litrosu 
5 ie unzecon iulua 0 5 

D ÎI uri Io Sun Basi mi 
. PbABmOa-zapi so £ i Ls 

LE oii 2807-55 Bor MOS tere qi 
Am primit la timp scriscâreă ăivoas- 

ze. idin 2'curent Și m'am pus imediat în Aa 
aa a bit 

relaţiune: cu “domnul Ioan Popescu din 
com. 'Şipote!: pe care l-am vizitat azi. 

Am obținut comanda d- sale şi mă 
"A Erăbesc, a..vă. înainta aci nota:de LE 

manaă , „ragându-vă să binevoiţi a „dis 
pune „efectuarea conformă... 

    

ba 3 Sa ? 

a Mă Vă salut j 

Za Do pp ama i e i tis 4 pi pi “Caut toată, stia. r: i „7 te feel cet Es 
Ai Grigorescu îi : 

. E 

i 
Ie    

„su 0_Rotă de comandă. - N Rana tai 

* Onoratei fabrice de p? 'oduse choice Mărăşeşti |
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= 288. — 
” Nota, de, „comandă 

inline: 

Co. Sipoie; 5 Martie 1911. 
Mea pi iai 

Cumparator Dosarul + LL. Popescu din Com. Şipole 
Jud. Iaşi 

“PABRICA DE PROLUSE CHEMICE, MĂRĂȘEȘTI 
: A - em a i ga 

. 

  

at aa 

mai aaa "SOCIETATE "ANONIĂLĂ 

BUCUREŞUI, Bute. Elisabeta: 10: 
ECE 3 

” 
: za - pt 

ei a aa DA 
ami iai 

„„ Expediţiunea se, va face (eand >pe la finele unei 

* Marie, Ja. adresa de mai SUS, gara Rediu . 

 Condiţiuni : franco gara Rediu, (linia Iaşi— Dorohoi). 

plata prin accept! pe zi a delă: daia facturei. A 

   

să 

N. 3. Vârtariis, călătorese pe contul ș şi: rizicul cumpărittorului.- 

sas Comandele se înţălog” “sub rezerva aprobării casei, 

:2 Orice reclamaţiuni trebue făcute în termen de 8 zile dela pri 

: mirea mărfii. -* 
" 

sai uLipsurile sau: Stiâcăciunile - trebue constate 'da- client ja primirea 

“mării la locul de sosire;:certificându-se de" cătră” şeful gării - 

«ai mPentra. orice! neinţălegeri! între vânzător şi: cumpărător jurisăiic- 
si 

“ținnea. competentă este autoritatea juăieiară din: Bucureşti. 
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az | PREȚUL 

ZI Za FELUL MĂREII A] Canitaoa | ses rana te 

SE imuni comită E ai 8. 
Nu a 55 | | ] ] 

saci | Superfăshii 16uje 10000 "za 

îngrăsănenie ea 
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' „Pentru u. pii: . 
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îi aa Do N vai toti în | 
. - i       
  

li > . d 
a , pi di 1 4 .. 
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pn : 
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! 
EI 5 mi li 

p | 
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ht: | + 
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Răi Ei p€ i | i pis 

Cumpărator” 
Semnatura: agentului fabricei : 

„iN Grigorescu 7. Popescu
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195. Răspians clientului. 

ARI IP că E, Bucureşti, 6 Marie 1911. 

  

e ez Domnului 1 Popescu, Ci ii tii 

Com. Şipolte. 

[ah 
Ana! primit! scrisoarea a-uoastri | de ieri şi comanda de în» 

grăsăminte chemice făcută prin reprezentantul nostru din „Iaşi. „de 
care. amluat sotă. 

Dispunem efectuarea, ei. conformă şi.vom revenii în curând c cu 
factura respectivă. - 

Mulţămindu-vă: păstra: încrederea; cu 'cure ați binecoit a ne 
onoră, suntem totdeauna gata cu plăcere a vă servi şi vă salutăm 

  

A ai cate a Car-toatăs stima, 
ăi , | Fabrica, de,' produse chemice Si aa a Se Aralăgesti 

DI: ce Ca DP RE râde: I lorescut 
Ni Și : 

  

: Domnului . N. „Grig zoreceu. )      
. 

ra 

     
„Amt, primit, scrisoarea d-voastpe de ieri; împreună. eu. comanda 

- domnii 1 “Popescu, . de care amiluat notă, . „i. m 
- e Vă rugăm, a :tă imtevesă, cu. „activitate. pentru: comande noue. 

Asteptână, iconninicările d-voastr. e, vă: “suhutăm-: “a . n. 

Cu stimă, 

    

    

ga e i ia „= = Eabrica. de.produse chemice pe mm i Ca) Mărăşeşti A REL IE LA | ÎN Societate anonimi. Ea | DA 4 Florescu : 
i i97,. :; Tremiterea facturei. : : 

2 , ” - - N Ia Bucureşti, 81 Martie IA 
A : aPomnului XV. Srigou escu, . : 

   “Acem onoare a ră remite “uneziat unimătăiazăe facturi : 2 -.Lei 1995 15 pentru. firmă I. Popescu, comuna Şipote asemenea 

şi poliţele respeclice, rugându- 

  

  

  

vă a ne procură la tim curentele | ! Seditaii, i P P i 
ii Ținem, a ti reaminti, că dorim a aveă vegularea cât mai 
! meîntârziat : | 

ţ i | ” - Cu toată stima! 
Di pasti ; A „Fabrica, de produse chemice; 

4 „Mărăşeşti . 
i inlu Societate, anonimă 

ă za sc 4 Florea. oa      
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e 197. Indeplinirea" comandei. 

- Kabrica de produse chemice âin Mărăşeşt, societatea 

aaa "anonimae -Bueureşt 

“n 0 Bucureşti, 30. Martie 1911 

a tă >, Bulevardul Elisabeta 18 

Dowanuliri 1 Popescu, 

DI „ Comuna: “Sipote, (jud. Iaşi) 
S a 

Cu aceasta ate. “onoarea a.va. “remite factura, penirit. co- 

manda, ce ați binevoit a me face. prin d nul A Srigoreseu, din Iaşi 

- şi pentru. acărei „valoare - de i Z 
Lei 1985.15 % 

2 rugăm, a ne înaiută, da bmp - egularea. - i i 

Sperând), căveți fi. pe. deplin, satisfăcuți: cu "efectuare
a. ei şică 

„ne veți onoră “şi în” viilor: cu vinecoitoarele d-voastre' tomașude, ră. 

salutăm. 

      

        
  

  

    
    

  

          
  

N . Cu toată stima 

a : Pabricu de produse chemice Mărăşeşti. 

Da __ Societate anonimă. 

Eug FR A Cut U: Rr Si - punea a 

a expediat, „îns contul. şi.  rizicul q-voastre din Mărăşeşti 

“franco gara Rediu ia udresa d-voastre. 

„a Plătibil,. în, Bucureşti i IE Ss 

= = - Z EI EEE A 

9 3 la s Ra A g.- y Breţul 3 | -ă 

.— 2 

uma x - 

E 2|.s2 = 
5, per 190 kgr- 32 

23| 78 Ba 2 lee 
9 sp. . z Lei-lB.] Lei |B.| ss 

Bă > - DE . - ti : 35 

36 >]: t
o, Mie A! | j Se 

23 Salsa 134 Supertosfat i 6ofu NR SI 10050 sila :1105 [50| ag 

za Şah cretina a Da] olari sia lasi SE 

a 1856 imgrăsăninta_ hamac] ATL 35| a£ 

za îi -P 35| 22 
pentru vii . zz 

= e ia | |zimbr 2130] g5 
- DR ei ata 0 * Iei 1985 15] sp 

N 

2£ 
22 

„9 
_ 

ZE 

Zoe! 
, 5 £ 

E”. ci “Accept per 30 Martie 1912: acu ez 

Pa .: » - 

îi 

“A clanațiuni. făcute după 9 zile dela primirea mărtii, nu, vor fi 

lată în consideraţiune. 
-



E _ 

ca precedentă. 

    

“laşi “7 ii ZII, 

„Onoratei fabri Ci. de produse Chemice. Marășaşti 
- *socielale Qnonimă, 

- i 
Na aj . 

ut A ua De Bucureşti 

Am primit.3 Scrisoarea d-voastre de eri: Precum și ai Pentru domnul 1. „Popeseu din conu "Sipote, căruă i- 0 înăinlez. e e Sa 
Voiu ineiiji să Primiţi căl.smnai ca dând regir- 2 darea, LEE int 

„Mă înleresez cu ativi tale” penru, itoue' * coinan- dei Și “Sper. să ot. Sblinieă,; “câleda Zilele”. aceșteă. 

  

Cu toată Siza, 
N ii. W. Grigorescu. 

  

199. Răspuns a de,ţ „primirea ării si tfâmiterea acceptului. 
4 ua II - Ma TE sh me i 

    

     

  

SIR Biicuurești EI - DEI DRE E II a: 
= ZA Brit “făitiii 3 ȘI îigrășaiintele. cizunice si jud inaințez. aci: Polita mea: de -..- tz, - Lei zo8y,rş, i2r0: 30. Martie, ZQI2 spre regularea 

79315 Fifa face a voastre. i ii ii : Va rog. a- mi răspunde de primire, și vă sălute : i Ş | i. pt iz - pe cae „Cu toată Stinia. Z ma Gita Et tar 
7 

oz „Poliţă 
— 

PE îi „Joan, Po opeșeu - *Recomasddăt ** e 

  

1



    

Donmulti 1. Popescu, =: n în 

ci 
pa. 

. 

E 

  

- Ai „Bucuiești, „ZI April, ru. 
sii 

  

SI . Comuna Sipote. 

“Am primul s scrisoarea d voastre de zri înpreu- 

nă cu polila d-voastre de . si 

Lei 1985,15» pro 30 Martie 7912, ce o întrebuin= 

fân spre vegularea făcturei noastre din 30 Martie a, 

d. şi pentru care vă mulțămim. -. 

i ANNA - Me ÎN 0, CĂ +: îngrăşăminte 

le,ce vă Turiaizăi vor ducă rezultatele dorite, spre: 

a vă holâri. a, face uz. regulal şi, n mar itave înd-- 

sură de ing ăsâminte chemice, ,... : 

Fiind. ori..şi când . la ajspoziția, “druvăstre, vă: 

salută sa 
„Cu. deosebilă stimă 

Fabrica de produse cheimice: 

i e societate "anonimă : a 

lia : De a “Florescu + 
ea aa Aa ş E sama 

d a Na A îi . a 

i) LEE 

  

„ Domnulhu A. Grigorescu, | 

a n Iaşi. 

“Ca urmare la serisoarea noastră. din 31 Martie 

a cu vă facem cunoscul; că ani primit direct dela: 

domnul ]. Popescu din Com. Şipole regularea fac 

turei noastre din 30. Martie ac 

i Vă: salulâm: e 

Fe rabrica de produse cheimice Mavăseşti ' 

socielale anonimă 

A. Florescu
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) Scrisori de încheiere, anunţarea, lor. Ai avi. 

zurile D de tremiiere. ! 

202.. Scrisvarea de încheiere, "cferitoare la vânzarea unei „cau- 
tități de cafea PD aici ce , 

„Viena, 1 Iulie zar. ? 
e .. .. 

  

- P'anm. vândut Prin: abrezentantul “nostru, “doinul. TA Ian: me i i PA ae _ Cantitatea: a: 'sasă site. de: saci de Safea te, 
" Calitatea Java, good: ordin. i 

- Prețul” dohăseci -şi şasă de cents oland: per 3 se de Far. 
frauco Amsterdăni. 

Ambalajul î în saci original, 'Cari să nu fie mai grei 
de 3 de her. 

Reimbzersul, accept. pentru trei luni. din ziua facturei. 
Predarea; se va' face în trei rate egale în August şi Septembre a. Co aviZându-vă. în scris înarule Cu lrei zile, 
Ne supunem,'ca Şi d-voastră, uzanțelor bursei. de inăi- furi din Viena şi în caz de neințălegere hotărârii înape- labile: a: tribinabuhii de arbitri: dela această bursă. 

+ N 

N Da . Cu deosebită stimă. 

Carol, Ou. e! Comp, 
: . s Nea a - Da - . . X ! oi MIR 

  

  

1) Aceste scrisori, « ce se referă la afacerile. de. vursă, se. vor 'ex- - plică în şcoalelor comerciale superioare, în “secţiunile comerciala (elasa V) alipite pe lângă şcoalele secundare de băieţi Şi de fete, în cursu- rile comer „iale Coraplimentare, - | 
”
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- 203. Contra, scrisoare. a 

Vienă, i Nilie Du. 
- 

„ Dommilâr Carrol OU el Comp. 

pe Viena. 

„Am cumpărat dela „ d-voasiră.. prin: mijlocirea agen- 

tului d-voastre d-nul I. Iahu: | 
Cantitalea de şasă sulu de saci de cafea. 
Calitatea Java, good ordin. .. . 
Prețul, doanăzeci şi şasă decenis land. per 4 de ar. 

EI Ia frunco + Amslerdatni. 

Amăaiejul în saci originali; cari să aut fie. mai grei. 
MR ME , SRR de-4: gr. - 

- Ramibursul acea pentr “trei tai din ziua fac- 
a Ş dure 

” Predarea: se vu“face în rate cate în "August şi Szp- 

lembre a. cu avizându- ne în scris înainte cu lrei zile. 

We supunem, ca şi d- uoaslră, uzanțelor bursei de măr- 

furi din Viena şi în caz de neînțălegere hotărârii inapela- 

bile a ir ibuitalulusi de arbitri dela această bursă.. 

Cu toată stima. 
-Răhu et Comp. 

„204, Scrisoarea de încheiere referitoare la o cantitate de grâu. 

Serisoare de incheiere 
necedabilă.. 

asupra a 500 centenăre metrice de grâu de predat î în Sepi 

temure şi Octomvre 1911.: E 

Vindem după uzanfele bursei. de mărfuri din Viena d-lor 
Pick et . Comp.. din Chrudim prin mijlocirea d-lui Kurzicil . 

- cinci sute de centenare metrice „de grâu. de predat în Viena în 

Septemure şi” Octomure, după- alegerea noastră, anunțând cu 

cinci zile înainte cu prețul de S$. 8.50. adecă opt coroane şi cinci - 

zeei de bani netto cassa, pentru 50 de kilograme. . -: |
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In caz de neințălegere * tribunalul de arbitri ai bursei de 
mărfuri din Viena vâ hotări fără apel. N 

a 
a. ai 

Viena, Iulie 191. iai i andmann et Fischer, 

205. Contra scrisoare. E 

„A. Scrisoare de încheere D, 

  

atata, îi. MORodabi E 
asupra a 500 centenare metrice 'de grâu de'predat' în Septem- 
vre şi. Octomvwre-'1911.: e fe 

“Cumpărăm după uzanţele bursei de mărfuri din Viena de- la domnii. Landmann et-- Fischer prin. mijlocirea "d-lui 1...Kurz- 
2veil cinci sute de centenace metrice de grâu de predat în Viena 
în. Septemaure şi: Octomyre 1911, după alegerea 'd-voastre anun- 
țându-ne.înainte cu cinci zile cu prețul de C. 850,  adecă opt coroane şi, cincizeci de. bani... netto cassa.. pentru 50. de:kilo- 
grume, _ ÎN Aaa 

„n câz' de neințălegere „tribunal de. arbitri al bursei de. mărfuri dir Viena va hotări . fără apel... o Viena, 1 alle i 
i N „- Pick et Comp. 

206. Inştiinţare. 

| a Viena, 18 Septemyre. 1911. . 
„Domnilor Pick ei Comp, | Ă Aa . Da | Chrudim. 

În baza scrisorii noastre de încheiere din 1 Iulie a. c. vă 
inştiințăm prin aceasta, ca să primiți, din gara statului, (Staats- 

  

  

bahnhof) din Viena la 22 crt." Met 
500 centenare.mietrice de.grâu. rs ! 
e Cu toată'-stima. *.. - 
ta Tu" Landmanii et Fischer. | 

  

a - 

1) Scrisoarea de închcero este un contract... si , 
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„207: Ordin de expediate. 

L | i |  Chrudim, 20 Septembre INI. 

* Domnilor Landinănn et Fischer, 

pi Vienai 

“Fiind în posestunea scrisorii d-voastre din 78 ct. vă ru- 

“găm a pune în sacii, cei' aveți la dispozițiune, 

cele 500 de centenare metrice de grâu anunţate. prin seria 

soarea amintită şi a le expedia, cu mică dufală la adresa 

| "noastră. 
Aşteptând avizul de .expediare şi factura, vă rugăm a 

primi asigurarea deosebitei noastre stime. 

e ti | o Pick et Comp. 

208." Avizul de expediare şi tremiterea facturei. 

' a Viena, 28 Septembre 1911. 

„Domnilor Pick et Comp. 

A „ Chrudim. 

Posedăm scrisoarea d-uoastre din 20 ct. şi prin prezenta 

“avem onoare a vă înştiinţă, că astăzi vi'sau expediat cele 

„600 de centenare metrice de grâu. E 

Dorind să primiți marfa in stare bună, sperăm, 

tatea mărfii va corespunde pe deplin aşteptării d-voastre. 

Va alăturăm factura acestei partide în suma de 

C. 8500.—, cu valoarea căreia vă debităm. per dato şi - 

vă rugăm ca ocâzional să -o ucoperiţi. i 

că cali- 

/ 
Cu toată stima, 

| Landmann el Fischer. 

=
 

16  



. 
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Viena, 23 3: Septembre Z9II. 

Pactură. 

Domni, . Pick a Comp Chrudim, datorese 
. .. . . . . . 

pentru * mărfurile de mai Jos, furiiizate. în baza în- 

ccheierii din 1 “Iulie și expediate, pe contul şi pe: 

ricolul lor : e PI . [i i... 

  

315| de saci de grâu Brutto' 50.570 kg. |i 
scăzând Tara... 535 „i 

- 
e 

| Netto 50.035 kg. i - 

se scada bonificaţia 1/, kgr. p | 

pr. a. 100. kg. 39 « ! ! ' 

| Netto 50.000 kg. 0.5500 8500) | 
| pr. 50 kg. â C. 8.50,Ketto1 Cassal 

Aa S.E. et 0. 

    ,                             a
 

e
 

    
1 

a. Landman el Fischer i | 

| N
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| | 
| „209. Indeplinirea uneijcomande prin un: agent ?). . 

| Societatea anonimă „Tăsătoria mecanică şi frăugheria diu Bucureşti“ 
! De | pă , fost: pi ERĂ IRA _ 

DRAGHICEANU, CHRISTESCU. & Comp... -.... 

| „0 “Bucureşti, 8 Martie 2914. 

ÎN Şoseaua Bonaparte Da 

_“ Domnului Ioan Stoenescu, ::! ris    

| Pi Craiova. ! 

i - Avem .onoare-ă .vă factură mai jos mărfarile coman- 
date prin, domnii:.1. Bedițeanu &.C sie.. de, aici -Şiț expe: 

- diate la :adresa d.voastre -prin C. F. R. franco. Cu valoa- 

rea de Lei 607.50 vă .rugâm să “pe creditaţi, iar pentru 

acoperire să ne înapoiaţi acceptata alăturata polilă cu sca-" 

dența pr. (breî) 8 Julie a. rc. gs 

7 RI „7 Cu toată stima, 

Dosă . "--* Sorietntere anonimă - 

az ME Țesătoria mecanică şi frânghieriu 

- "&.C, | E - din Bucureşti » 

fost 
Drăghiceanu, Christescu & C-nie. 

(96) re | 

ua PACTURA 
    
    | £ "10 Bue. de pânză No. 37-a 20 mtr, metri 200 a 1.65 Lei 330 — 

i: i. » » „102 desen 15, .„t:514 a,.9.20 '-„ „133 20 

3 ls. n n "9 albastră 62 a 1.20, 6820 

E La 3 mp 7 9 Aa 20 mtr.n „2%al= » 20— 

Elo, n n fețe de pernă F. . » 55 al— „ 55— 

II PA Ma | pi 60630 

! 3. “Timbru p. poliţă. „ 1— 

da 
Lei 607 50 

| $ e DN , Sa e AI RI | 

| g Per. 4 luni el. acep. sau cassa după 30 zile'cu 3 oo seonto. 

to . , AI .  ———— 

| < . ă Timbru 

| -z ! de 30bani 

- e 

1) Atât exemplul acesta cât şi cele următoare din acest subca- 

pitol trebuiau puse imediat după exemplul dela pagina 297, unde se 

i “tractează comandele făcute prin agenţi (reprezentanţi). N
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Bucureşti în 3 Martie 1911. “BP. Lei 607590 
x 

A „La 3 “Julie 1911 « voia plăti pentru a- 

ceastă una şi singură a''mea' “poliţă : în' ordinul 
N 

"soc. an. din Bucureşti “Tesătoria mecanică şi frăâ- 
ii - 

ngheria suma de ....:. pa Pi « 
N 

Lei. şase sute şapte; bani cincizeci. 
  

! Valoarea primită în marfă şi la termin V0iu. 

zar, cu plata. conform legiuirilor pentru Polije. 
apti mini, dă pai 

Catră mâne însumi DR Sa 

„la Craiova Plata 
x 

1 - ARI E . 
at, IN SIRE 

— 
DE EI 

240, Tremiterea acoperirii. 

î Craiova, 10 „Martie DU 

Onorate societăţi. anonime „Tăsătoria u mecanică şi 
Prângheria din Bucureşti“, 

a e Bucureşti. A , | 9. a 

eu de 

Lei 607.50 pr. 8 Iulie a.c. domiciliat la 
Craiova pentru valoarea fncturei d. -voastre din 8 cl. 

Binevoiţi. a-i. confirmă, . primirea şi vă salut 
. 

i 

, .! 
4 
ie 

„Cu toată stima. 
ă loan Stoenescu, 

d) Textul subliniat: 
rit al poliţei, a. 

este seris de . mână, “restul e “formulăriil tipă- 

(ss) Ioan Stoenescu 

| 

“pa rugăm, să primiţi alăturat - acceptul. 

 



+ 

: . Pa. . 
: a BAL, Confirimarea. 1 primirii acceptului .;,. . 

i | | Ia Bucureşti, 12 Martie 1911, 

Donului Joan Stoenescu, 

A , : i 
er 

- “Oraiova. 

1 

Avem onoare a vă confirmă primirea scri- 

sorii d-voastre din 10 crt, conținând. acceptul | d 

voastre de: ci ni 

Lei 607.50 pr. 8 Iulie 1911 doiiăciliul de 

plată Craiova, cu care vam vecunoscut spre re- 

gularea facurei din 3 ort.. aaa 
) 

“Vă mulţămim şi așieptână nouele d: voastre 

comande vă salută Ia Ia 

AER ae „Cu deosebită stimă 
- a. 

Societatea anonimă 

  SE e Ea „Dasăteria: mecanica şi fângheria 

| dia. Buurași“ Aaa 

“fost E N - 

„4 Drăgicoain C ristesou: cet, Comp. 

 Director,. Aia 

„V. Petrescu   4 
n
o
a
,
 

a
e
 

a 
D
T
 

+



212, Comanda :unui agent pentru: un 'client “la o fabrică. 

pu „o Bucureşti, 17 Februar I9I1- 

Domnilor Fraţi Galiatzato et Comp., 

« Brăila. 

, ia 25 za Va 

"“Confirmâni: cartea. ioastră poștală dela ' 11 : cl. 
Brecum și ambele convorbiri  fere/onice avute astăzi 
cu d-voastră. E 

Comande. Avem onoarea a vă inaiulă comant- 
da Do. 1530, rugânthi-vă să ă binevoiţi a dispainte î 
medial efechiarea ei. >» 

>: Acoperiri; :Anexal avem onoarea. a-vă înaiată 

za , dczepi de lei'2805.25 semnat D. Rovaciu Cu.Sca- 
dența la 24 April a.-c. 0] d-voastre spre  acope- 
rirea facturei d-voastre No: 3927 dela 22 Iau. a: c. 

Incasări. Vă credităm. cu | _ 
Lei:55s0,r0 încasaţi dela Alois Miller spre 

acoperirea facturei. No. 384... ae 
Toma Gheorghe. Am cerul : declararea sa în 

stare de faliment, ar. ferminul e fixat la 5 Ma lie p 
di cauza alegerilor nu să putut obținea ui termert 
mai. Scuri. 
«3, Manutanţa centrală. Astăzi: am cxpediai, 254. 
de saci râmași la această administraţie şi vă debi- 
Zăn cu dei 3. 50. Spese de expeditie, 

Cu stimă. 
| Constantin A. Dimitrie 

et P. D. Monoghenis.



  

  

3 
e
t
e
 

A 
0
 

e 
e c

ama
 

aa
 

ie
 
Et

a 
ao
 

0 
SE

A 
“
p
a
 

a 
i 

et, 

"Dimitriu, Smârdan 2% 

„cută. franco locu! de destinaţie—este la Bucureşti. 

— 241 _ 

Const. A. Dimitriu & P..D. Monoghenis 

    

AGENTURA, COMISION & CONSIGNAȚIUNI 

E E BUCUREŞTI 

TELEGRAME : 54, “Strada Smârdan, 34, 

  

Telefon 252% 

  

  

“Nota de comandă No..1590 - 
Din partea d-nului D. 7. Rovaciu 

„Pentru casa frații Galiatzalo & Comp. 

Condiţiunile de plată netto cassa 30 zile. 

Expediţinnea, prompt franco Gara de Nord pria ! C. 

FB. mica viteză. a i 

Adressa d-nului D. 7 “ Rovaciie Bucureşti: 

Strada: Labirint No. 105. - ti 

"CONDIFIUN
ILE 'VÂNZĂ

REL NE Sai: 

Mărfarile călătoresc pe contul şi rizicul' -nului cumpărător din 

momentul expediţiei.— Vama şi fondul comunul se xambursază.—ACo- 

peririle sunt a se da imediat după primirea mărfii. — Conturile neaco- 

porindu-se în 30 zilo dela data ultimei facturi, soldul plus 'sposele de 

încaso se va trage. : 
Sumele mai mici de Lei 100, —exelusiv “ spesele, „se rambursază. 

gestație făcute după 3 zile dela primirea mărfii, nu se iau 

n samă 
Domiciliul justiţiabil al clientului--chiar când! vânzarea. esto să- - 

ÎN N ca II za 

DENUMIREA ABTICOLELOR pe Peoţul unitar |Observaţiuni 

  

  

        

ji 

, pata . | 

_ e . „iar 
op. 

3 133 de snci de făină No. 4) 285 | i /oo: Egr. 

a i i 
la Sep 

“ 
i re Ba 

a: Fa 
- JE Samo - 

Ss 
NR SE ama. 

- . IDE Na SRR 
2 

i IE Ei 

2 
* : Ia os Dal 

: Da j2sEsă 
= 

- 
IE oa bg | 

_ 
. 

„ho OB as 

- - 
id Ro 

s 
sa Sas 
= Bara 

FE CZE 
a a 

E ezaa8 

Wa oas 

E 

923 =3 

a 

|ae se | a 

ARII Ea cE i 
Pi . poti 

|sagzs 

4 OOPOo.a8 
re Boo   

i Bucureşti, 17 Februar 1971. 
7
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213, Executarea comandei.: 

1 Braila, 18 Februar 1911. 

D-lor G.A:Dimitriu et.P. D, Monoghenis, 

„„ “Bucureşti. 

Vamscris la 16 ct. şi posedam scri- 
soarea d-voastre din 17 ct. | 

i Comande : Astăzi am. expediat vago- 

nul de făină. conform notei d- voastre 
"de comandă No. 1550. Vă alăturăm factu- 
ra respectivă. No. 4091 in valoarea de. 
lei. 2729.50 şi. vă 'rugăm a îngriji de a- 
coperirea ei. Vă credităm cu o 

Lei .27.50 comisionul. d- voastre a- 
supra fact. 4091 ... 3 

- Acoperiri: Am primit acceptul. d-lui 
„Rovaciu de lei '2805%28 - scad. 24 April 

spre acoperirea facturei noastre No. 
5927. - 

Incasări: Vă debităm Cu . 
Lei 5550.10 ce i-aţi incasat dela A- 

10is Miller spre acoperirea facturei 
noastre No. 5848. 

., 

Cu stimă | 

Fraţii Gaiatziato et co. > -. - 

Bă 
1
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216. Comandă prin un reprezentant (agent) 

„. 
, 

“Constanta; “sia Octombre 1911. 

Car Hirschhorn 2 : - | 

Filiala Galaţi. 

Prmanda i 

NE Cuinpărător: d-nul Atanase Hadsi Pitragf 
Vâuzător : d-nul Emden . : e 

Expediția : din fabrică tii e 
Franco : Cif Constanţa. . : - 

Plata : Cassa cu zh sconi după cuzsril cecului a- 
supra Parisului, | 

A, B Mărturie călătoresc pe. "contul ş şi rizicul Cum 
Părătorulaui şi aceasta chiar când marfa” este -vândulă 
franco de navlu şi asigurare, Ciumpărătorul se obligă a regu- 
lă valoarea integrală a factur ei îndată după primirea măr 
fii fără a ținea :samă de stricăcinui,: avarie etc. Co- 
manda se va efeciuă sub. Pezerva, „aprobării „casei. 

„250 buuldaie de cafea: a: ':60 kilo * 
„No. 6500 a Freş 175. pe filo 

2 

70 outoaie + promt. 
+ 80 » în Decembre a. e. 

o - av 

Si o 3 2 Cazi Hirschhoru 

| - | SS. Seni | .



214. Un reprezentant anunţă că casa 1: dela care a comandat mar- 
* “fa pentru un client a confirmat comanda. 

Galaţi, 17|30 Octombre 1910 
Carl Hirschhoru -. N aa 

Filiala Galaţi : . 

, "Domnului Alanase Hadgi Petrol], 

Constanţa. 
ta a 

Am plăcerea :a 'vă'anunță;-că casa Emdeni a confirinat 

comanda d-voasire de 150 de. butoaie de cafea. No: 6800 

conform - notei de comandă şi, vă rog a-i înapoia partea 

separabilă la scrisoareu casei,: prevăzută Cu Semnatura 

d-voastre spre bună regulă. e 

Aa „__ Cu toală stima 

Ane xe pan "Cart Hirschhore 

1 scrisoare de confirmare 

  

515. Clientul tremite reprezentantului contractul încheiat cu casa, 

ia dela care a făcut comanda. „i + , 

« . 

Constanta, 1830 Octombre 1910. 

Atanase Hadsi- Petrol) | - 

„Domnului Carl Hirschhoru, | 

Na . o “Galdţi 

Am primil scrisoarea d-voastre” din 17 ci. şi odată 

ci prezenla vă .remil contractul cu casa Emden din Ham-: 

burg pentru 150 de buloaie de cafea, semnal de mine spre 

" bună regulă. - | o 

a Cu toată stimă. 

Alanase H. Petrolf
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„246 „ Contractul cu: casa, Emden din Hamburg.. 
3 ta Rea 

„ Hamburg, 26 Octomwre 1910. 
. a ” 2 . , î.. .. , . G. Emdeu | i 

ă . 

i Domnului G. Eden 

, Flamburg. 

Am cumpăral şi d-voastră mi-ați vândut „Brin întâr- 
mediul d-lui Carl. Hirschhorn. din Galaţi. N 
i: Condițiunile conform. notei. de- comandă 
4 , 

„1150 de butoaie de cafea a 60 kg. No. 800 : „ă. Pr. 175 per bilo, * Sa 
| „Expediţie : * 

70 butoaie prompt “ 
80 .,, în Decemyre. 1970 

a 94, H, „Pebroff. 

— 

217: Un agent anunţă tremiterea mustrelor de referenţc. 

e S RN Galaţi, 9 Noembre 2910. '* Carl Hirschhhorn -»..  . .î. Ma 
» Galați . 

Domnulati A. HI, Pelroff, 

“Constanța, 
„i EI i Am primit scrisoarea d-voastră. din 4 crt. şi bine- voiți a lua nolă, că vom expediă astăzi separal imustra de referență a transporiului de 70 de buloaie de cafea "cumpărată dela „Emden şi expediată la 5 ct: din Ha 

S „ue toată stiva. 
Car! FHirschhorn 

probă din marfa cumparată 
ispre a controlă maria, ce 

——— 
-%) Mustră de referenţă se chiamă o de client Şi care probă se tremite clientulu va sosi, : : N ' 4 

  

N
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218. Intrebarea- comitentului cătră comisionar. 

Dămiau Popescu &: Qologan.. 
„La fierăstrăul de aurii 

Magazin de 
fierărie, scule şi fablă de tot | ă 

! > felul, za 

Brăila, 28 Decembre z910.- 

„Doinnutui P. 1. Bancotescu, 

Brăila. 

Vă rugăn să binevoiţi a core ofertă specială fen- 
iru noi: dela: usina „Aipine“ 1), ce. o reprezentaţi d-voastră 
feniru. zoo (o sulă) tone traverse 2). No. 20—Wo. 30 3). 
de liferat până la 75 Mai zgz1, notându-ne pretul pentru 
următoarele stațiuau : : Dorohoi, Iaşi, Fălticeni, Piatra- A, 
şi Galați. Lungimea îravârselor “să fie de: -cel mini cant. 
& melri 4), ui RE a 

- Asieptăm oferta d-aoastre şi vă salută. e 

  

2». Popescu & Gologan. 

  

1) Uzinele Oesterreichische Alpine Montarigeselischafi au. biroul 
lor la Viena, iar laminoire în Donawitz, Zeltweg ete. 

2) Semnul Î se întrebuințază pentru a arătă, co formă are tră- 
versa. În adevăr o traversă tăiată în secţiune are forma unui I şi 

  

  

96 m/m 

NE . NE 
de aceea în comereiu se zice fer I Sl a loc să SN 

3) Arătăm aci o secţiune a tra- 3] | s In loc să se zică, 
vorsoi : ala 

12 m/m 
că e vorba do o tzavorsă de 22096X12X8 m/m se zice, că e vorba, 
de o traversă No.. 22 (adecă dimensiunea cea mai mare împărțită la 
10), aşa că sunt traverse de No. 6, 8, 10, 12, 13, 20, 30, 40, ete. sau 
60, 80, 100 m/m, ete, 
- 4) De obiceiu traversele se aduc în vagoane complecte de 10.000 

de kgr. lusă dacă clienţii cer traverse mai lungi de Sm. atunci 
traversele trebuo să se încarce în vagoane Guple de 20.000 de kgr. 
Clientul, „deşi mar aveă 10.000 ori 20.000 de kgr., cu toate acestea 
trebue să plătească îrachtul pentru tot vagonul.
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219, Răspunsul. comisionarului, -., 

„ 

Brăila; "28 Decembre 1910, 

N 

“Domnilor sani d5Poniaieia dissaat, 

Brăila, 

“va. mulțămesc.- pentru. întrebarea, 
ce aţi binevoit a-mi: face. cu -scrisoa- 
rea de astăzi: pentru Da 

„1009 de tone I- traverse No. 20- No. 
50 în lungime de maximum Smetri. 4 

pentru: stațiunile? indicate! de d-voas- 
tră, pe care am'supus-o casei 0esterrei- 
chische Alpine Montangesellschaft, 
Şi'voiu: reveni „Cu oferta: imediat după 
primire, 

Cu voată stima. 
4 

pir Bancotescu.



/ 

pentru. 

220. Cererea ofertei la: casă. 

Sea „Brăila, 28 Decembre 1910... 
II A 

 Onorateii Oesterr. Alpine. Montan geselschafi 

Direcţiunea comercială 

“Piena.. 

Dămian . Popescu et Gologam Brăila 
1 . . . E 

Aceşti clienţi sunt cunrpărători 

100. (0 sută) de tone Z 7; vavorse Vo. -20—Na. “30 ingiine di 

max. 3metri, de predal Până la 15' Mai 1911 peitru "urnă- 
toarele stațiuni :Dorohoi, dai, Fălticeni, Piatra- -Neanţ: şi , 

Galaţi. ” ; 
Vă rog să binevoiți a-i notă c cu “intoarcerea Curieru- 

lui ultimile d-voustre preturi “de bază Pentru stațiunile în 

dicate mai sas, precum şi condițiunile de plată, -avălându- . 
ani în acelaş timp şi costul frachtulisi. dela uzina "d-voastre 

Donasvits şi până la stațiunile respeclive 'de mai sus. 

„Aştept cu „Plăcere comuicările d-ooastre şi vă: sălul 

! | “Cu -deosebită stimă. 

ai Di a _P, 1; Bancolescu 
2 

. 

291. Casa. răspunde făcând oferta: cerută. ” 
„. : i . . 1 

, a 

"Viena, d anuar 1911. 

Donului P..]. Baricolesin, | că 

: „o Brăila, 

Expori __ » 

„Praverse. 
N . 

y . » , , 

Dămian' Popasciu ei Gologan, Brăila. 

-_ Raspunzând la scrisoarea d-voastre din 285 a. ÎI, ir,
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„Avem onoare a vă oferi pentru. aceşti clienți 100 (o sută) de 
tone I traverse în profilele fabricate de noi: confor tabelei de 
profile „A* (ediția 1904) şi tabelei de profile „B* (odiţia 
7910) brute şi negăurile, în lungime dela 1 până la 8me- 
tri maximum cu o toleranță de' greutale în de-o, cu ur- 
mătoarele prețuri de bază: . . . 

0 Frs. 11.66. 
op 70474, 
3 2142.. 

Dorohoi ; ., ., ., . 

. Zaşi PR 

Fălticeni ... . 

Piatra N 154, 
Galaţi via Ti riest'cu Lloyd!) 11.—. 

""* Toate aceste prețuri. se înfăleg pentru 9. kgr. în u- 
„zina noastri dela Donatilz, plata. nelto- cassa, fără scoul, 
„în 90 de zile dela duta expeditiei mărfii dela uzină, duță 

"cursul cecului as/. Parisului. In caz când până'la 15 Aai 
„ai c. veţi rădică o cantilate până la 500 (cinci sute) de 
"tone, alunci prețurile de mai Sus se reduc fiecare în 

Zarte cu: | | o SE 
“Fres. 0.15. la “ kar., aceleaşi condițiuni de plată. 

.. » Conform dorinței? d-voastre,-vă arătăm (fără obli- 
gația noastră), că pentru cel Puțin 10 tone într'un singur traus- 
port se Plăteşte următorul, fracht : EI e . 

Dela. Donawitz-Dorohoi . . . Frs. 3.94 
pa Zaşi Ci 96 

. a >. Fălticeni, . > 3.93 
Sai Piatră N i .'4.76 

„. Bentrude kgr. Galaţi via Triest che Lloyd 3.47 
Preţurileyce vi le-am notat mai sus, se îmţăleg contra răspunsu- ui d- voastre imediat şi numai Pentru E şi întreaga cantitate, care ive- bue neapărat rădicată până la 15 Mai a. c.. "i 

N 

2 

  

1) Dela Donawitz marta se expediază la Triest, iar de acolo mar- îa so expediază la Galaţi cu: vaporul . Lloydului - austriac. Vaporul | Lloydului pleacă dela Triost odată pe săptămână (Marţa) pentru Volo, Dedeagateh, Cospolis (Constantinopol), Varna, Constanța, Sulina, Ga- laţi, Brăila. | E a Ra NN a, . a 

arii
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Nu ne poate augajă întru temic, față de clienţi, când în u- 

zinele noastre sau chiar; în. depozitele! de materii. brute; ar. fi: greve 

totule sau varţiale, sau când uzina! noastre 1 ar putea funcţionă 

din cauza vreunui joc sau orice altă cauză supremă ; în atari ca- 

zuri clienţii nu pot să ne.ceară. nici o despăgubire. :i 

Aşteptăm. cu plticere comanda d-voastre şi vă salutăm. 
Cu toată stima. 

Vesterr. Alpine Montangeselischaft 
| - Director 

SRR aa îi O W Haushofere 

2. Reprezentanții transmite casei comanda clienţilor D. 
* Popescu et Gologan din Brăila 

Îi ice 

, NE | „Brăila, 8 Ianuar „1811. 
rate . 

Tit. Oesterr.. dipine Mondengeselsetaf 

Traverse. . » sa 

Damian. Popescu et Gotogan- -Braăila, 
Rai LR e i. a 

ID ae e Pieta 

Confirm | pr imirea scrisorii d-voastre din B-crt. şi vă maulță 

mesc pentru oferta, făcuţă pentru clienții de mai' sus, In urma latit- 

gilor.convorbiri, ce am. avut cu d-nul Gologau, unul . din. compro- 

prietavii . ârmet, ani veuşit s să „Obtin comanda în chestiune, şi vă 

înaintez aci alăturat: : i: at 

„mt Comana, -- No. - 38896 -. Dumian Popescu - - et --- Gologan- -Brăilai 

pe care. vă rog să binevoiţi a o notă, remițăndu-ni,: confirmarea 

d-voastre %) pentru a 0 înmână clienților. : . | ! ! 

Ca ucont: asupra acestei încheiri, vă remit: totodată - aci în 

clus. şi specifi caţiunea No. 1 ad. cda!) „No. 38696 Damian Popescu 

et Gologan as./ circu 16.000 kgr. de traverse pentr ua fi expediate la 

Jaşi la adresa diui inginer. IL „Manolescu laşi. Vă salut 

Ie E e Ta „Cu toată, stima. 

pa „pe p P. I. Bancotescu, 

a „1. Moser... 
j 

  

. . . Ă 

pa iri E i 

1) Confirmarea. 'casci i Alpine” e o scrisoare cătră' clienţi tremisă 

prin reprezentant, prin: care'-arată, că le-a :vândut 100 de tone de: tra- 

verse în condiţiunile - ofertei (repetându-le) şi repetând din nou: para- 

  

  

- graful din urmă al ofertei..." : 
Biroul Alpine primind spocificaţianea No. 1 ad cda. No. 38896 

o tremite uzinei Donawitz, ca. să expedieze acesto: traverse specifi- 

cate. Uzina, când face expediţia; tremite 'un aviz: » 

2). Ad-ed.==la comandă. Biroul Alpinei primind specificațiunea > No. 

1:a3.:cda-No. 38396 o tremite azinci Donaxvitz, ca să i expodieze aceste 

traverse specificate. IE i 2
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mimi: Aviz de. expediarea' -mărfii:: Pe 

- 223.. Administraţia uzinei Donawitz: a firmei Oesterr. - Alpine. 

, 

Montangesellchaft. . .. ..: 

: e Mai EN Ia IN Ei a 

Domnilor. Dămian Popescu et Gologan. 
mana 

Pi 

Ia “ ME Brăila. LII O INI i AN Ia e A Pi . 

- (Prin d-nul P, 1. Bancotescu Brăila). 

pp DI Pa ae pn ip ci unii Donavita, 23 lamuar DU. 

"* "Avem onoare a vă anunţă, că conform specificațiunii d-uoas- 
ire No. 1 ad comanda: No.' 356%, an: expediat astăzi prin culea 

"ferată în vagonul. No. 3342 seria A. mărfurile, pe cari vi le notăm 
mai jos. * " a 

; Cu toată: stima. 
 Adninistraţia uzinelor Donanritz. 

” pi | . Divectoii.. 

ep, Haushofer. 

  t | “Xo. 
| vazonului 

  
iai | or |E] Greutatea | Bucăţi OBIECTUL, | & kilotrame 

  

3312 :| No.'ad.i 43 "Traverse brute 'I ! 120|  :5100 

            
2 mm mol 8280: Seria. |Ca. 38896] 24 a 0 [aol. 100 

A ÎL 0 los 00 
Total | 95” a 16954. 

Notă. Uzina când face „expediţia, tremite avizul de mai sus. Scopul avizului este, ca să orienteze pe client de Breutatea expediată şi de data expediției. . 
„Avizul e făcut de: uzină în triplu exemplar: Un exemplar se tremite clientului direct, “altul agentului “şi al 3-lea. biroului cen- tral ; pe baza. acestuia din urmă se face factura cu aceleaşi indicațiuni » ca şi avizul, iar suma facturei se calculează înmulţind: greutatea măr- |, fii expediate, conform avizului, cu preţul contractat. In cazul nostru: „n si kgre 16048X Preţul pentru' Iaşi Fes, 10.74 (0j, kgr.) Frs, 1776.71 val. fact. relativ. EI a ” Plata după cursul cecului asp. Paris fără sconto. . a. 1736 După primirea mirii clienţii cumpără cec pentru'-suma de F'rs 16.19,. pe care. roprezeutantul îl înaj ă ine; Alpi ă „reprezentantului primirea cecului, . aincează la Alpine: Alpine confirmă
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204. Serisoarea de comandă'a reprezeufantului cătră fabrică. 

pe arma tii» Constanţă,i 19: Septembre: 1910, 

! E . | - ea 4 PER DE II Ia 

Domnilor Frați -G. Nicolaevici,.: : i: 

Brăila. 

Am primit scrisoarea , d-acastre dia, 17. crt, şi vă, înştiin- 

fez, că Ilie Sava confirmă prețurile, la “săpunurile coman- 

date franco. fabrică, deşi sunt mai scunipe! decât la: alţi i; prin 

urmare. vă rog să îngrijiţi, ca 'săpinul galben, ce-l: plăteşte mai 

Scump. decât la Galați, să fie uscat bine să nu fie” moale: ca a- 

luatul, iar-marfa săfie mai bună ca cea de calitatea II, căci, 

după cum vedeţi, plăteşte 5/6 bani mai! mult la ker. număi să 

fie marjă bună. | ii SI! i i 

" Grigore' Carmagios_“ 'Acesta a dat un băi mai inalt la: toa- 

te felurile, mai mult nu vrea să 'dea, zice, c că mai bine comândă 

dela 'ui altul. Aceasta fiind întâia afacere cu acest 'client, care 

este unul din cei mai buni, vă rog a-i admite. prețul. şi a-i e- 

Xecută imediat comanda. 

L. et. 1. Lascarides. "Alăturat vă îrimit o comandă a a- 

cestui client. pe. care vă rog. a.0 „execută imediat. 

Vă rog a lua notă, ca lumânările să. fie mai ' scurte şi 

mai groase ca de obiceiu, adccă cu vreo 10 clm. mai scurte şi 

mai groase, fiecare păreche să -fie legată 'bine * în: scânduri, ca 

să nu mai sosască rupte « aci,- cum -Sa 2 întâmplat de mai 

multe ori. PE aa dei 

Gh. E. Nicolaides. Alăturat vă: trimit o comandă a aces- 

zui client, pe care vă.rog a 0 execută la timp, conform notei. 

| Aşteptând factura * vă salut : - 
i 

| „Cu toată stima, 

2 comande. !* a 

ăi 1 G; Boeru,
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pa 26 ls „Notă.de. comandă, „i tn ci 

„ IOAN.G..BOER.. + - :: Constantza, 19 Sept..1911. 
Agence & Comission 

| CONSSTANTZA îi i, 

CONANDA | "p. lui 1 el. 1  Lascarides Constanta. . e : 

Expediția, prompt... 
Ş Condiţiunile. franco fabrică, 
=, 8:10. sconto. : it 

973, bucaţi lumănari de ceară alba curată 1 6, kg 
Bucaţi 10 10 14 14 12 
de. 2500 . 2000. 1500. „1000... 700 (er. buc), 
12 920...20 920. - “20 100 

„500. 300 . 200 150. 100 430 (er. buc). 

, 

Sa fie ceva mai scurte ca :de obiceiu cu 10 cm, 

„Notă „de contandă. 

E Constanța, 19 Se vembre 1910: 

„COMANDA. 
-p. lui GQ; B. Vicolaides, Mangalia. . 

" Expediția pela 25|28 crt. - 
Condiţiunile franco fabrica 3 luni accept. 

1 dr, 
6 sasi săpun alb IL. de teme) a ii E: 90. 
sai „s.2 (buc. la kg)-a sa 1 ladă , gi 1, 3 kg. a 33 
1 2 » galben. lespezi maria 60 , 3» cocos 1 1/16 a 
0 funţi lumânări prima 25 (pachete) (A 4-bucati)- 

420 gr. (greutate), - 
25/9/420 - a 1.55
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piine 33 :995 Conticmare din“ partea fabricei. "i 

Pi IE ÎN A E Edi | a 

Brăila, 20*-Seplembre. 1910. 

ARIE) 

e A tă pă 

Doimmulii Î. G.. Boer e a 
E E: i 3 pi ) 

yt 4 ; N Sy E Baa . 

. - , , SA . | 3 
pp - DIR DI Coiistasița.. 

  

„ Posedănm. scrisoarea . „d-voastra . din, 19. crt. şi 

vă coiitunicăni; că am dispus efecuarea comande- 

lo: d-lor Ilie: “Sava, L “Lăscarides şi Gh. Nicola: 
ei SĂ a... 

iaos, | 

m "Domnului G. Carmagios nu putem: a-i vinde 

în pagubă, acuma! când, materialele. “sunt așa de 

„ scumpey Şi VĂ. rugăm. a: “inizistă să. admită: fărico 

«fabrică! Sau = CH "2. Ie “baniiîn. plus. franco gara 
- 1. . . 

Pe Za aa At, 

Constanţa. 

| "Donna Solii:. “Jonescu, “zizide, “săpranul., galei 

vaaitra cu '$o: basi franco: /rabr că aia 
ir 

    
Ciu ii A Ci 

pi 

  

: căi toală stima." 
N mhigstni sa o:    

atata te SERI 

"pci Gh. Nicolaevici



226. Fabrica trimite reprezentantului. facturile clienţilor. ' 

Brăila, 25 Septembre 1910. 

as Donului -Î..-G.: Boeru, 

| | Coustania. 

| Inclusiv vă treniitem. 2 facturi. pentru Nr fute 
„rile, ce le am expediat astăzi. Și anume. 
„| Lei 494.55 al. d-lui G. Carmagios Ia 

| 720.15 aj. d.lor L. et. 1. Lascarides, 
rugându-vă a de predă clienților și a îngriji de cele 
ecesare, , 

Cu toată Stima. 
Fraţii - Nicolaevici. 

- 227. Reprezentantul” trimite fabricei acceptele. clientilor: 
NI SE NE , 

pai iu +. Constanța, 24 Octombre. rg10. 
Domnilor Fraţi Nicolaevici, E 

9 rd N „o --. i ; aie „Brăila. 

Am. Brinuil scrisoarea. a-voastre, din 1$ ceri. şi alăturat dă irimil acceptele de e „Zei aq 3.45 a]. Gh: Wicolaides 'pei-. S.huinie “7971. pi "433.25'a]. Gh. Carmagios per: 2ș Dec.:1910. „Asemenea. vă remil un cec de | a [e 223-710 minus 0.60 pentru, cec aj. Băxicii | " generale: voinâne pentru - achităreă. facturei  d.hui „Joan Stelian din 25 Seplembre, scăzând 13 90 scvuto, $2 Vă rog a-mi confirină, Primirea, 

  

  

1) Fabrica tremite reprezentantului facturile clienţilor şi cere re- gulurea facturelor prin accepte, pe cari clienţii le predau 'roprezen- - tantului,! care le trimete fabricei. Casele din strainătate tremit conesa- mentele clienților lor Ja băncile din. tară (dacă plata este. contra Conesament), care le eliberează destinatarilor în schimbul plăţii va: Jorii: facturii. ...: Da ea -
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.228 Comanda;reprezentantului la fabrică. 

     

SII A II II A a i oa ț: ii :_ i i, .? 

Ș GI Bancotescu- Brăila - 
Z A Gancoteyeu Ad, tel. | Dancotescu-lucar. 

„Maison Centrale : BRĂILA NR Pancotescu- Gal atz 
Sucursale 4: GALATI ae po 

Maison & Bucarest: ._: , - „i 

BANCOTESCU & NICOLAU: N E ES IO 

“Telephone * Net tt A ; a 
——. DN PER i IN „0 

' * A pe > stu: ţ tt i 

Ş, mă WI A N: iei iati 

iuni Tea iz. : at at, pi 4 

Galaţi» 29 anuar: 1911: 

Domnului Emi 1. Constă inescu, 

Sinaia. 

Confirm primirea 'scrisorilor d- 
voastre din 26 şi 27 cor. impreună cu 
facturile: pentru domnii Nicolescu şi 
Georgescu. .. 

Tot odată” am- -prăcerea a vă remite 
comanda No. 9292.0. Ausschnitt ref. la 

400 de kg. denituri pentru cazane spre 
promptă Şi conformă: efectuare:, 

Vă salut cu toată stima. 

. 
„ 

P.I. Bancotescu 

Filiala Galaţi:
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it inmue =- :Notă de comandă iii?! 

P. J. BANCOTESCU 
„7 Maison” Centrale: Brăila pei Nacu 
" Suecursale i Galatz: Aaa 
Nasa Î—  .. ZI ee 

Sie 
Maison ă Bucarest : | 

BANCOTESCU & NICOLAU 

Cumpărător. Acheteur D-l O. Ausschualt—Galaţi.: 
Vânzător- Vendeur D-nul Eni! Costinesca — Sinaia, 
Expediţiuni. Mode d'envoi prin C. FE. R. la Galaţi. 
Efectuare. Terme de livraison la 70 Fobruar 1911. 
Condiţiunea de plată. Condiţion de payement cassa 
3 "ie -sconi sau 3 luniaccepl.: i :; Ha] 

Fără oblige din partea d-lui P. J. Pancotescu 
    

„Galați, 29 Janar D111 

Commande No::.9292.-......;. 

        

    

     
         

   
    

  

          

400 || Kor. |! Nituri-aâ-fer pentru cazane cu: capul conic | şi anume: : i 
IERI e _ ] 

200 Kgr. de 1013 m/m şi . i 
i. iii i 3 2200 spa ns 1006 n/a ri E Op fe m li 
a e e 27 pt pa bei 60—pr, Șlo. Kgr 

” i i , a ana i N îranco gara Galaţi - i . , - arii ia — .. . 1 - dd: | a Lit e: a d a pe 

: MR ; Niturilo vărsâte în Jăzi ă 50-Kpr,:s ii: 
mite la d toi ia AS 

it 2 i : - ” 
zl : pa „7 175 4 in 31 
i | N - ț : . 

: || 
MARGA i: 7 | : Dai 

0. A. | i , Ţ 
GALAȚI! za iz 

| 
| ! 

! 
4 | | 
| 
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330. . Comandă eprezenantului ra; fabrică 

: | Galaţi, | 29 Il lanuar toua. 

  

; 2 : 

i JL “Bancotescu'- a i 
Maison Centrale: BRAILA | 2 : 2 = 

zi : Succursale & GALATI! - a Lu 

E e i A TI 
„Maison ă. Bucarest. oo ” = E 

"+  Bancotescu & Nicolai pu E A 

“Thelephone ÎN esa i 22 CE 

= ini i z IT 

a DI La _ Za A 

Ă Fabricitor ASsan Za 
i ş zi: z 
a ce București: , 

az, Contitm precedenta” mea din 20 a 1. 

ir. şi alăturat am plăcerea aivă remi- 

ve. specificaţia domnilor 2 = 

“Drăgănescu: ei :Bunea'as/. 10. butoaie 

ulei de rapiţă extra şi 2 butoaie uleiu 

de cocos ceylon spre. prompta si con- 

sormă efectuare. î i 
SI „. x ! 

am vă salut, 
, Ă i Zi - 

manea e eri ma pitt Cu toată stima 
: 5 ; A Ia i 

D151 P. 1. Bancotescu. 

p. i 
i E i 77 - . î A 
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toat TEME: ja iți pati: 

poi ae 
"96. Augustin. Făgărăşanu “din Piatră 'comaiidă. Îa, 4 unic” prin , 

awentul “Tit Procopiariu -:din:: laşi (care lat: 2 “lunio':îi făcuse. os;alertă 

specială, tremeţindu-i, probe. de orez) dela; D., Frigator, din. Galaţi. 5. 
baluri de orez din Japonia, No. 3. Agertul comandă “marfa dela casi 

sa:în 'ziua de 5 Iunie, 'adaugând şi :alte coniande:: pentru alți elienţi.. 

D.. Frigator, anunţă'la,7 lunie, po. Auizustin Făgărăşanu,.că a executat. 

comanda,.ce i s'a transmis prin agent. 

*-:1:107' "Ioan! Oprea din - Călăraşi - comandă în '6 August: dela: Luci 

Niculescu din ; Bucureşti. 2, bucăţi de cheyiot.: No. ,617. şi. 5 bucăţi de. 

ereton No. 436, rugându-se ! totodată, ca să predee “maria spre împa- 

chetarg! d-lui Ilie ! Petraru;:'strada Carol.16.' Valoarea +: facturei să se: 

acopere ca: de obiceiu prin.tragere. Luca Niculescu anunţă prin ,seri-. 

soarea din $ August, că a îndeplinit ordinul trăgând asupra! lui O- 

prea: valoarea - fâcturei în 'sumă de L. 252 pr. luni. O/! propriu: Po-: 

lița,:după ce xa fi acceptată, se va.reinapoiă, domiciliată la Bucureşti; 

prin scrisoarea din 12 August. Pa 

îi 98; Octavian Pop 'din Caracal comandă în:12 Martie dela Ionescu. 

et 'Comp.. din :Bucuroşti 80 de lăzi de zăhar cubic. . Valoarea, facturei 

în sumă de I[.. 1550 se trage per. 15 Iulie asupra lui Pop în ordinul: 

propriu. Se roagă, ca trata să: fie: acceptată --si.:să se roînapoieze,! Sc: 

aşteaptă dispoziţiuni asupra mărtii și se. roagă pentru, comande, nouc. 

3. “Revocări, reclamaţiuni "şi refazări în 
ete ” . .. pai pate 

„afaceri de mărfuri, 

ab. 
ii 

pa 

i fa ali te ta tn 

„st:  Deosebite:: împrejurări şi: cazuti. neprevăzute: :pot să: 

determine pe'.oferent,:;ca;să:şi - revoace: oferla.: Dacă: cum-: 

pârătorul isau vănzătorul 'revoacă oferta, atunci această re:: 

vocare:trebue isă: sosască “la destinaţie!.odată cu “oferta 'sau: 

mai inainte .de.dânsa, fiindcă: numai:în amândouă aceste, 

cazuri. oferta: poate fi-privită -ca.nefâcută; Prin .urmare dacă: 

oferta nu'se! mai: poate revocă prin:scrisoare,:. atunci: tre-: 

_bue' să se revoace'telegrafie;: contirmâudu-se :aceasla prin. 

scrisoare. In scrisoarea de 'revocare''trehue. sâ se :arete în. 

un mod exact şi convingător motivele anulării ofertei, pen. 

truca primitorul să recunoască temeinicia acelora. — Între 

amicii de afaceri şi in 'cazuri 'excepţionale, câteodată se . 

primeşte o revocare şi atuuci, când soseşte după ofertă, . 

presupunând că nu este nemic în curs de executare sau 

că nu s'au făcut chelțueli pentru.aceasta... .. .» 

Nemulţămirea întemeiată a cumpărătorului în ceeace 

privește împachetarea mărfii, calitatea,. calcularea pretului: 

său 'exetularva prea târzie “dă ocazie la reclamaţiuni refe-



x 
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ritoare la expedierea mărfurilor. -Fiecare cumpărător, care 
vorşte, să reclame verbal, sau, în scris vânzătorului, trebue 
să: examineze mai: întăiu în: un mod. amănunţit. cauzele, ne- 
mulțămirii, pentriica! să! nu se; "plângă: pe : 'nvdrept. Dacă 

însă. cumpărătorul; este convins de; : dreptatea; reclamaţiunii 

sale, în cazul' acesta va: 'dralato"în un mod amănunţit şi se 
va. rugă: de: despâgubire;: Dacă: nui s'a:dat, nici o. despăgu- 
bire;. sau dacă ! 'nu i sa: dat în de“ „ajuns, atunii.. „Cunepară: 

să primească marfă ; el poate: sa: “pună marfa. ala: -dispo- 
ziţiunea vânzatorului ." Aceasta va. trebui,,să.o' tacă ȘI, a-.. 
tuaci, când nu'wa: “putea! iatrebuință de:loc maria:: Insă 
în; cele mai multe ;cazuri: astfel. de: reclamaţiuni. se . sfâr- 
şese „prin scăzăminte' de: „prețuri sau ' prin despăgubiri: "In: 
răspunsuri la reclamaţiuni vânzătorul, ; ca, un. comerciant 
punctual, trebue'să se apere pe'caât 'poate:; dacă însă'i se: 
aduc dovezi de temeinieia . nemultamirii, atunci, se scuză şi 
acordă. rebonificarea ' cerută, dacă” nu i să pâre prea mare. 

Indeplinirea unei: comande se “poate: refuză, când este 
imposibila -o--execută:la. timp, când -vânzătorul nu uai are 
în depozit: marfa comandată sau când : fabricatul .:coman:; 
dat nu:se. mai:produce, ori “când.nu:voim să intrăm in; 
Telațiune: cu'.comitentul.::Cazul din urmă -se intâmplă,; când 
cel: ce-:a comandat este: cunoscut:ca rău platnic sau ca de-: 
bitor, nesigur. :Se înțălege -de: sine, câ. în. scrisoarea. de -re-, 

„uz: nu sei.va . arătă acest moliv, ci. se vor: invucă alte. 
cauze. Vom face mai: bine, * dacă vom 'cere 'să. ni se. tre 

„" mită remise înainte de.a: execută comanda, aratând - 
împrejurările sunt : orele... ri 

po ee pa iei pe 
ci 231. Revocarea cunci comande. . e - „dr . E . 

a Bucureşti, 25 Fevruar 1911. 
at i PE Sa air 

:, i. , , E 

ger Ooitofennii ei Dobreani, * - a 
a ti i i 

* Galafi . 
“Fiindcă am găsit drocamtaiă în „piata. de. aci Piper, fără
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să fi fost siliți a mări: limitade Lu l38; ice vam fixat-o prin” 

scrisoarea din 3] ct... vă revocâin prin aceasta comanda, ce 

am'făcut-o'cu poşta" de: dimineaţă. . 

- Cu toată stima. 

E O ii „oii "Prădan et Comp. 

ai $, 282, Altă revocare. 

Tutea, Î4, Ociomvre DI! 
ap, 

  

pa „Giurgiu. 

  

LD 

- “Astăzi van scris să. ne tremiteți. IRI EI 

25 de butoaie de petroleu prin N. F.R.: mi 

Cu părere de rău ne vedem. siliți a „revocâ:: “prin prezenta” a- 

ceastă comandă, fiindcă în “ultimul: : moment : cumpărătorul nos- 

tru sa retras.din afacere::; „boa i = 

„Sperând că în curând:vom ave “ocaziune: a ne adresă 

"Ia d-voastră cu o comandă, vă rugăm a primi asi igurarea deo- 

sebitei noastre stime; ! i iu ia 

pi “ Moisil et.. Comp. . 

Ia a oag, Răspuns la aceasta. 

Giurgiu, 19 Octomure. 1911. 

iapa tn tnt tie 

“ Domnilor “ugisil ct Comp. 

a Tulcea, 

| " Posedăm amândouă scrisorile d-voastre de aldltăieri, prin . 

cari ne-aţi comandat 25 de butoaie de petroleu, revocând prin 

scrisoarea a doua comandă făcută, + Ne pare. rău, 'că mâm pu- 

tut lucră, în interesul d- voastre. şi vă rugăni, ca cu altă. ocazie, să 

ză. „aduceți + aminte de. firma. 'noastră., N 

“Alăturându- -vă. ultimul : " nostru pret curent, vă. rugăm a. 

primi asigurarea deosebitei noastre . stime,.! sn 
. 

pa Grigorescu et Comp,



. 

— 972 — 
"934 “Revocarea unei oferte, 7 

E AA ie rai i 
“Omistanta, 3 Tunis 1921, 

IER i vi ră 

„su Domnilor Săcăşanau et Comp. 

+ 

” ate AL E Piteşti 

a 
a am depeşat. chiar. acuma : ” 

„Revocinn -oferta de eri, fiindcă marfa s'a trecut, Astă 
vă trimetem probă de:orez Carolina“. =. e. 

Xe pare rău, că m'am putul să păstrăm cele 25 . de va. 
luri.de orez Rangoon, rezervate pentru d-voastră... Un client 

"al nostru, care se află aci;'a cerut. să-i vindem întreg depozi- 
tul şi mam putut să-i refuzări cererea;' de „oarece eram să& 
ne expunem În viitor-la perdâri. mari... 
-- * Totuşi pentru'a vă. face-o. înlesnire,: vă  trenuitem o mus- 
tră de cel mai hun orez Carolina, din-care scită . “vă : oferim 

a 2030 datoluri: & L. 18 pri 50... „RO cu- „Prăgere. pe 3 
i Pi LEI a * uni, 

Aenţinem oferta de aătăzi pâna Ia 8. ci. şi vă rug ăn a ne onort. cu ordinele d- "voastre, 

aie st cuuuzeți me: Cu deosebită stimă, 
| , Buteanu et Comp. 

235. Recla maţiune în privința unci mărfi rele, 
aaa PEă . 

N | Buzău, 10 Septemvve 1917 

Dotinului J Dimitrie, 
INCI aa, Mar, aa Oi     pă m “Galaţi sm toae APĂ ei . . "Gu serisoareu drioizsta” din 26: a. Lite. uaji facturat 25 de ba luri de: Vaumbac,! « ce ne-au “sosit alaltaie Ne. Pare rău, că trebue „stă ră: comanicăn, că mu sunten” mulţămiți, de "oarece ma fa nu co- respunde de loc cu mustra, ce o: avem. Biinbacul este de 0 calitate așa de inferioară, în: câb făbricânti, peitu care l-am comandat, nu îi poate întrebuință. Pă. rugăm prin drmare: de! "urgență, ' ca să sie faceţi o > rebyniflcare. la “întreagă partidă cel pujin de 
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Lei 300. —, iar în caz contrar să. dispuneţi de marfă. Binevo- 

ip a da : în piitor, o mai mare îngrijire comandelor ndastre.- 
| | Cu deosebită stimă, 

ANN AIE NR Ri „Răutu et Comp. 

236, Răspuns şi acordarea. unei eboaificaţiuai. a 
- . . r 

„“Balaţi, II “Sepiemare 2911, 

“Domnitor. Răutu « et Comp. 

Lă 

, Buzău. 

Am aflal cu părerea de rău din scrisoarea dvoastre 
de ieri, că nu sunteți maulțămili. cu . calitatea. celor 25 

de baluri de bumbac, ce vi le-am expediat mai în urmă. 
O alită casă din piața d-voastre, care a comandat-o can-. 

tilale mai mare din aceea fartidă, a Primit-o, fără : să 

reclame. Las la aprecierea d-voastre, . „dacă cererea de des- 
păgubire este destul de înlemeială. 

"Cu toate acestea pentru a vă dovedi, cât de mult [in 
la relațiunile dintre noi, vă acord o  rebonificare de 

IL. 200.— Vă ecler sincer, că „nu pol, să fac iai 

muult a 
“Sper, că veţi f alțămiți cu „propunerea "mea şi aş: 

up răspunsul d-voastre. în această Privință. 
pi, "Cu loată stima. 

| Ea . o PR Da a Le Donitrin 

237, Răspuus.: - | 

Buzău, 15 Septeimăre îsi. 

Domnului. . Dimitriu, | | | 

pd | Sai - Galaţi. : 
bă v 

Prin. scrisoarea d-uoastre din 1] ct. ne comunicaţi, Că sun- 

teţi dispuşi a ne acordă o rebonificare de 8



"Zi 20 200.— pentru. cele' 25 de balauri de Vumbaz. Deşi cu 

această | sumă nu putem să acoperim perderea, ce: rezultă 

din calitatea inferioară, totuşi de astă dală, pentru a sfârşi 

"cu această afacere supărătoare, ne mulţi e cu « despăgubirea 

propusă şi'vă debităm iîn' cout.cu : - iii i: 

ie L. 200.—pey '26 Noembre. Binevoiţi. însă a înlătură 

în viitor tot ce dă mobiv la: "astfel de întâmplări, fiândcă în 

caz contra vom fi siliți. a comandă. din altă. parle. 

A ag Cu toată stima. 

| a * Răutu et Comp. 
N pt 

238, Reclawjaţiune din canza preţului prea: mare. 

„Căâlăraşu 13 Februar. 1911. 
Doninilor Alexandrescu e! „Coinp.s | 

apa 

| | Dai  Buicureşti.. | 

Primind astăzi cele Jo de legături “de if de ă 
Malya, ce. mi: le-afa. facturat: “Prin „Scrisoarea a. Voas: 
Tre din 7 ci. şi "comparându- le::cu marfa de mai 
înăinte, am "vVâsul, că nu Sul de o calitate -mai 
superioară, asifel că prățul de . L. '600 — Per Şo 
Por. mi se pare rădicat. cu L. 20 faţă. de marja 

| amintită, 

Sa făcut prin în urmare o greșală la caleula- | 
rea Brețului, vă rog deci * a-mi i vebonific îcă ? diferența 
de: L.. 20, —per şo gr. 

Cu deosebită stimă. 

N “Petrescu: .



239. Răspuns, fără acordarea rebonificării cerute. 
. 

Bucureşti, 16 Ze uruar 911, 

, Domnuhii A, Petrescu. 

„N - Călăraşi, 

Man mirat, când am văzul din scrisoarea d-voastre 

de alaltăieri, că vă plângeți de pr ețul prea mare, ce ti s'a 

calculat la ultima noastră tremilere de iuft de Mala. Mi 

se pare, că va scăpat-din vedere, că preţul peilor de aci 

sa urcat din cauza rădicării salariilor lucrătorilor înce- 

pând dela 1 cl. Cred, că m'aţi primit avizul nostru veferi- 

tor la această „chestie, precum şi cel mai. nou preț curent, 

"ce vi s'a tremis. "Având în vedere cele arătate, vă veți .con- - 

vinge, că nu putem o ă vă acor dăm _rebonificarea cerută de 

Li 20. per 50 kg." a să 

"Vă rugăm deci a păștră marfa cu preţul . calculat şi a 

ne credită valoarea factuvei. | a 

„Cu deosebită stimă. 

 Alezandiescu et Comp. 

240. Retuzarea unei rebiniticări oferite. 
aa 

Galaţi, 26 Marti zar. 

Domnilor”. Petrescu el. "Comp. a 

Biiștenari. 

Ca răspuns la scrisoarea d-uoastre” din 22 el. 

Vă contutnicăni, că e pare râu, că ma pulem primi 

cele go de ! bitodie de petroleu,. cu toată reducerea 
1.



de z 5 de butoiu. Vă rugăm deci. pentru a doua 
oară să dispunăţi de marjă. 

" Dacă: ne-aţi. lăsă marfa, ca să o umdem în 
comision, în cazul acesta suntem gata cu plăcere a 
îngriși această transactiune' Pentru contul d-voastre: 

| „Cu toată stima. 

Sa Se . „iq Florescu et Popescu 

A 

"241. Dispunerea de martă... : 

Și - _ 3 Ne | Ş . . Bagtenri,. 31. Mar te Bu 

Domnilor Ploriat «i Pepene 

o Sa e Galaţi. 

Fiindcă prin. scrisoaria d-voastre din -26 ct. ne 
comunicaţi, că nu puteti primi. cele 40 de: butoaie 

„de petroleu, nici cu reducerea -de D. 5 de butoiu, vă 
rugăm să ie pr edaţi d-lui Aurel Bârsan, de acolo, . 
strada Brăilei 58, cerând să vă rebonifice Cheltueli- 
le, ce le-aţi făcut. 

Sperăm, că acest “incident neplăcul nu vă ea 
determină, ca să nu ne onorați şi de. aci înainte cu 
ordinele d-voastre. 

Cu deosebită. stimă. 
Petrescu: et. Comp. . 

*
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242. Retuzarea primirii unei mării. 

" Piteşti, 27 Decemore 1911. 

A 

Ia „Domnilor  Vasihu et Rădulescu, 

Bucur at | 

Cu regret trebue să vă „comaunie, că nu at si să 

primesc cele i 

3 "baluri de postav, Ea 

ce mu Ie-aţi avizai „prin: scrisoarea d-voastre “din 

B ci. şi cari au sosit astăzi aci. a. 

. Bvaminând mauanaă fu gibio, postivul. pare foar e 

ordinar şi de o calitute inferioară ; ; na se poale a- 

sămând de loc 'cu postavul, ca mi l-aţi tremis astă 

“toamnă, cu toate, că v "am rugat să- mi i tremileţi ace- - 

ea calitate, N LS 
Z 

„ Binevoiţi: deci a dispune de marfă, căci chiar 

„când ați face un scăzământ ori cât de mare, totuşi 

7 

Cu toată stima. 

Vasile Onişor



18 

N 243. Scuză. | o 

| îi  Buicăureşti, 28' Decemure 1911. 
. N 

: Domnului Vasile Onişor 

d , | Piteşti 
. 

- Fiind în posesizmea scrisorii a. voastre de îeri, 

vă rog a mă scuză pentru incidentul . neplăcul. 
După cum se vede, marfa destinată pentru o allă 
adresă vi s'a tremis din greşală d-voastre. Re- 
gret- foarte “mult această nebăgare de samă. 

Pentru a repară, greşala vam tremis imedial 
cu mare îiuțală, după cum vam „ununţat, deja 
selegrafic, Da Ia 

V. O. No. 2079. 3 baluri, de postat 

și sper, că i acest incident. mu va aveă mici o âd- 
urire dăunătoare asupra: velaţizinilor noastre. 

Cu toată stima. 

Vasilica et Rădulescu. 
IA) 

p. 

asa, "Retuzarea u unei comande. 

Viena, 5 Februar 1911. 
. _ PV Sirada. Podului 7 

Donmilor fraţi. Vitiman, .. 

Viena. 

a VI Strada Cazarmei 40. 

Suntem în posesiunea comandei ă.- voastre. de
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astăzi şi ne pare rău, că nu 9 pulem îndeplini, 

"de oarece numa! fabricăm. asifel de marfă. Pelea 
melucrată. de. pisică este scumpă, fiindcă. se: între- 

buinţază la pelea glacc, astfel că coastă mai înult 

" decât pelea lucrată. Totuși fiindcă, avem. în depo- 

zil unele resturi din peile cerute de d-voastră, vă 

- rugăm să le vedeţi. Poate se vor'găsi între. dâm 

sele mele, ce war conveni. 

Cu deosebită stimă. 

1. W. Gross et Zenher. 

245. Refuzarea unei contande din cauza limitei prea mici. - 
. ia Di N a i Pa o. 

Constanţa. 2 Noemvre 1941... 

. Domnilor. Bodnăvescu et -Comp., : N 

Ploeşti. 

„Prin scrisoarea d-voastre din 31 a. |. ir. ați 

binevoil a comandă dela noi 80 baluri ae cafea 

Santos & 60.—per 50 kg. franco aci nevămarit. 

Imi pare. rău, că îmi este imposibil. să vă furui- 

sizez marfa c cu Prețul « acesta; şi că nu poi să în- 
. ? ir ad
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deplinesc ordinul d-voastre.: Dacă: mi-uţi oferi cel 
puţin 62. —waş putea da: 6 calitate bună, 

“Vă alătur 'cel din urmă preţ curenl. ! 

îns Cu toată stima. . - 

e Di Loan Botea, 

+ 

246. Refuzarea totală a unei comande. 

Hamburg, 18 Mai 1911. 

Donului, Ioan Florescu, 

„*Brăila.. 

„Prin scrisoarea d-voastre din 15 ci. aţi binevoit a 
comandă dela noi ca: 50 kg. Indigo- Bengal, Zl-a violel.. 
În alte timpuri aş fi fost dispiis a efectua Cointanda d-voa- 
Sire, dur în împrejurările de. față regret, că nu Dot să o 
îndeplinesc, dacă nu-i veți tremite cu întoay 
remise Scurte 

“deschis, pe ca 

cerea poştei 
Pr. aci. Vă rog scuzați-rmă pentru limbagiul 
re îl întrebuințez, totuşi aceasta este o datorie | 

înire mine şi d-voastră, având în vedere greulățile conti- 
mate ale afacerilor. N a 

Cu deosebilă stimă. 
"Emil W. Spuler. 

De | | 

T. SM E... 

„.29. N. Buteulescu et Comp. din Bucureşti telegrafiază li 24 | Octomvre d-lor Grigoriu et Nicoleanu din: Caracal: „Revocăm oferta de ieri de 50 bucăţi do. pânză “Şi vă comunicăm, că şi respectivul fa- bricant şi-a revocat oferta. Răspuns la 26 Octomvre. .. ” „80. Constantin Pivniceriu din Huşi se plânge prin scrisoarea, din 10 Septemvre d-lui 1. Iacoblov din Botoşani, că nu poate întrebuință
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N . 

lumânările ce i le-a tremis la '7 Septemvre, de oarece din cauza relei 

împachetări cele. mai multe s'au rupt, sc roagă să-i comunice, dacă se 

învoeşte să ţină 'lumânările în depozit. sau să-i.le tromită îndărăpt. 

I. Tacoblov se scuză prin scrisoarea din Il Septemvre,. “arătând că 

vina este a unui. lucrător, ce l-a tocmit de curând şi care încă nu 

eră obicinuit' cu împachetarea, acestor articole. Roagă : pe. Pivniceriu 

să 'vânză cu ori şi ce preţ lumânările rupte, iar dacă nu va putea să 

le vânză, atunci să i se înapoieze, rămânând ca să-l. despăgubească. 

Jacoblov. roagă pe Pivniceriu' să-l debitezo pentru choltuolile, ce : vor 

*fozultă din această afacere. Prin. scrisoarea din 13 Septemvre Pivni- 

- ceriu răspunde lui Iacoblov, că n'a putut vinde lumânările şi că i le 

" înapoiează. Se roagă de despăgubire. Sa IE 

XI. Scrisori în afaceri de mărfuri pentru - | 

sont străin. 

i Re a 

_ Dacă un comisionar sv însărcinează cu cumpărarea 

sau vânzarea de mărfuri pentru socoteala comitentului său, 

în cazul acesta dânsul închee afaceri de mărfuri în numele 

său, propriu, însă. pentru “socoteala unei a 'treia persoane ; 

cu'alte cuvinte el cumpără şi vinde 'singur' mărfuri, debi- 

tând sau eredilând cu sumele respective pe cumitent. Câş- 

tigul, ce-l 'are 'comisionarul din aceste afaceri, constă numai 

în'o anumită proviziune, fiindcă el trebue să pună comi- 

tentului sâu.in socoteală” prețurile 'reule, fâră “să caute a 

- trage un profit pentru dânsul la calcularea preţurilor. In- - 

taceasta consistă deosebirea principală între aceste afa- 

ceri şi cele pentru socoteala proprie, căci la aceste din 

urmă câştigul rezultă, precum se ştie, din diferenţa dintre 

costul propriu şi preţul de- vânzare. Ne folosim de conui- 

sionari. 'cână na putem să ne satisfacem trebuirița dea- 

areptul din Jocul de aprovizionare sau - când proprietarul 

"de mărturi nu se.poate pune în legătură directă cu cum: 

- părătorii. et Pa 

Comisionarul poate să. cumpere: şi să vâază numai 

din când în când sau să vânză neîntrerupt. In -amândoauă 

cazurile dintâiu este vorba de cumpărări 1u,comision Sau 

de vâoziri în comision, în -cazul din urmă însă de infiin-
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| țarea unui. depozit 'de comision. La afacerile de mărfuri 

pentru socoteala .. straină,- trebue. să avem. în. vedere pe 

lângă condiţiunile 'tractate deja: mai înainte (in ceeace pri: 

veşte. împachetarea, expediarea. şi..plata) şi conaiţiunile co- 

misionarului (proviziunea) şi calcularea cheltuelilor. La cum- 

părări proviziunea: se socoteşte. dela, suma de bani a măr- 

fii cu cheltueli cu. tot, la” vânzări: însă : numai din valoarea 

mărfurilor vândute în măsura procentuală; ce -s'a convenit 

odată pentru lotdeauna. sau din când în când. La vânzare 
mai este o proviziune numită <del credere»,- când comisi- 
onarul garantează (stare. del - credere=a sta: bun). pentru 
încasarea la timp a sumelor, .ce rezultă din mărfurile vân- 
dute de dânsul. Cheltuelile, ce le fate comisionarul. cu ex- 
pediarea, eventual cu impachetarea, - asigurarea ete. măr- 
furiior. trebue să i se: rebonifice de cătră.  mandantul său 
şi prin urmare le va arătă amănunţit -în socoteala sa. de 
cumpărare (factura) seu. de vânzare.'In unele cazuri. comi- 
sionarul fixază mărimea .proviziunii sale, aşa că în dânsa 
se cuprind toate” cheltuelile, ce se fac. de obiceiu,. şi în ca- 
zul acesta pune în: socoteala sa numai acele: cheltueli neo- 
bicinuite, cari rezultă din. ordinele speciale “ale comitentu- 
lui său.” Comisionarul, tremite deodata: cu mărfurile, „Şi s0- 
coteala de cumpărare, iar. socoteala -de, vânzare o tremite 
după vânzarea ultimului rest din marfa primită ; când ține 
un. depozit permanent de „comision, * atunci, o -tremite de 
obiceiu. da sfârşitul lunei.. 

1. Ofertele comisionarului Și întrebările comitentului. 
- pe 

- Oferta ce '0 face comisionarul - comitoritului său este o 
ofertă de serviciu, iur nici decum 0 ofertă de mărfuri, ca 
oferta cumpărălorului său a vânzătorului. Tot: ceeace sa 
zis mai înainte la ' ofertele în afaceri de “mărfuri “are va- 
loare şi aci, cu deosebire 'că aci cferentul secentuează! cu- 
noştințele. sale despre: relaţiunile comerciale, + legăturile şi
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calitățile sale” personale, pe "câna 'în ofertele de mărfuri se 

arată mai îiotâiu calităţile mărturi:or. Când comisionarul 

face o ofertă generală, atunci arată condiţiunile, sub cari 

ar fogriji de afaceri precum şi referenţele, a cari se poate 

raportă. :Când esle o vorba de oferte pentru cumpărarea şi 

vânzarea de anumite mărfuri se face şi un raport: despre 

starea târgului în. aceste articole şi 'adeseori, *cu deosebire * 

la. ofertele. comisionarilor de peste mări, se alatură: şi câte 

o: explicaţiune. a: “obiceiurilor comerciale. și a 'uzantelor.», 

Astfel de oferte pot fi complectate | prin alăturarea unui 

cont simulat (conto îinto=socoteală ' inchipuita de cumpă- 

rate sau de vânzare), care este foarte instructiv pentru co- 

mitent. Otertele, ce le face comisionarul . acelor persoane, 

dela cari cumpără mărfurile sau cărora le vinde mârturile, 

ce i s'au consemnat, nu sunt oferte de servicii, : ci adevă- 

rate oferte de mărfuri, după cum sau tractat mai înainte. 

Comitentul în răspunsul său primeşte -condiţiunile propuse 

sau dacă acestea nu-i convin, face o contra propunere, Co- 

miteritul arareori. refuză . serviile oferite de: comisionar, de . 

oarece acest din urmă se adresază numai la acele: firme, 

despre cari are: cea mai. mare Siguranţă, că îi 'vor.primi 

oferta. 
„„ Dacă un comerciant: doreşte să cumpere sau să vanză 

mărfuri prin un 'comisionar, fără ca să stea în relaţiune 

cu vre-unul; atunci se adresază la o firmă, ce i-a fost re- 

comandată în privinţa aceasta, o întreabă, dacă ar fi dis- 

pusă a-i îndeplini ordinele şi să roagă, ca să-i comunice 

condiţiunile respective. In răspuns se comunică condiţiu- 

nile în un mod: amănunţit, mulțămindu-i. La întrebările de 

tot „speciale. ale. comitentului, - comisionarul va complectă 

comunicările sale: alăturând un cont simulat (cont ima- 

ginar). .



N 
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247. Oferta unui comisionar, pentru ingrijirea de „Cumpărări. i 

A Da Triest, 24. 'aigust 191, + 

aa . . N Dominilor Drăgănescu et Bunea, N 

LINII Galaţi. 

Adresa +d-voastre ne-a fost comunicată de. domnii Colto- feanu et Dobreanu de acolo şi la sfatul. acestora ne permitem „d Vă tremite lista :noastră de mărfuri, arătându-vă totodată “şi condifiunile, sub cari îngrijim cumpărări . în piața de aci. Proviziunea noastră este 1 ic: “lo din suma netă a mărfurilor şi afară "de aceasta cerem, ca să fim despăgubiţi de cheltuelile, ce le-am făcut. Dacă doriţi, ca mărfurile să vi se expedieze franco, atunci calculăm 3%] proviziune, cerând rebonificarea eventuale. lor cheltueli speciale de impachetare. Preţurile futuvor articolelor de aci. sunt stabilite pr. 4 luni şi dacă, precum dorim, : “ne veţi onoră cu ordine, vă rugăm de acceptele d.voastre pr 4 luni dela: data facturei, imediat ce veţi: primi: mărfurile. : : Domnii Coltofeanu et Dobreanu de acolo, amintiți. mai Sus, şi domnii Tonelli et Co., de. “ati, vă vor. da toate informa- ” țiunile, ce le veți dori să. le aveţi despre . firma ' noastră, ară. tându- -vă, cum lucrăm pentru 
ne vom fine de datorie, cu să îndeplinim „Îngrijire. eventualele d-voastre ordine; Ă 

Aşteptăm răspunsul d-voa 
rarea destinsei noastre silmă. 

cât se poate de cu 

Stre şi. vă ă rugăm a primi asigu- 

ai 

Fraţii Luca, + 

pi Listă de mărfuri 
e 

4 248. Răspuns la aceasta. N e A II 

“Galaţi, 30 August 1911. 
A Ia 

Domnilor frati Luca, Triest, Ă 
«Prin scrisoarea d-voastre din 20 cl. sie- -ați comunicat că 
ați fi dispuşi a îngriji de cuinpărările 1toa 
Ziafa. d-tre. Ne convin condifiunile, ce ni ] 

N 

stre în comision pe 
e-ați arălaţ, adecă: 

comitenţii. noştri. Vă asigurăm, că |
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7 240: Broviziune şi rebonificarea - cheltuielilor făcute sa 

3 *l :proviziune, tremuițând. marfa: Franco “(exclusiv : evenlut- 

alele cheltueli “speciale de împachetare), şi ca acoperire - ac- 

ceplul nostru pentru 4 luni după sosirea ' mărfurilor. . De 
oarece ați fost recomandaţi în zi mod :“deosebul de unii 
prietini, suntem gata a întră în relațiuni cu d-voastră. 

ae e "Cu toată 'stima.  - 

aa “Drăgănescu et Bunea.. 

249. Oferta unni agent şi Comisionar. 

„7. BONCESCU | E 
Agentură și comision .... o o. n 

» „casă înființată în.1900  .. -. 

— LASI (România) — a , N pu 

+ * Telegrame: BONCESCU e a] pri 

ge   

ta 

Dia Ne Ş Jaşi, 12 Noemtre 79117. 

Domnilor. Leopold M. Miller et Comp. . 

:* Barnmteu. 

- Fiind ocupat de câliza ani ca reprezentant -u deose-: 

: bite case din străinătate îmi permit prin Drezenla a vă 0- 

feri. serviciile mele, rugându-vă să binevoiți. a-mi predă 

reprezenlunța casei a-voastre.. . a 

Fiindcă suni în relațiune cu clienți de întâiul rana. 

din fara noastră, îmi “este uşor, ca să.vă pun în legătură. 

ca. dâuşii, dacă. aţi puleă sa suportați concurența în ceca- 

ce. priveşte prețul. şi condițiunile ; în cuzul acesta aş: buleă 

să creez în România un nou loc de desfacere penlru fa- 

bricatele d-voastre, asifel că aţi fi muilţămiți “Îi orişice- 

privință. * E Ea 

. 

4
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M'aş bucură; a acă ați putea întrebuință - oferta mea, 

fiind sala tot odală a vă. dă. toate. „lămuririle, ce var în- 

teresă, precum .şi cele nai bune veferenţas dacă: doriți. . 

Aştept răspunsul - d-voastre şi vă. „og. a primi asigur 

“area. - deosebitei mele sfime... i. ERE 

EDC II i Ia a 1, Bontesen 

„250, „Oferta nnui comesionar penirurîngrijirea de vânzări. 
N . 

Rotierdam, 75 Septemure 1911. 

“Domnilor Budeanu el Comp. . 

E | "“ Constanta. 

Prin aceasta îmi îau liberiatea a vă oferi serviciile . - 

ele pentru vânzarea produselor ări d-voasire î în „Piaţa 

de act şi în general în toată Olanda:: 

Stând în relațiue de mai mazulța - ani cu cele dintăiu 

case din Rotterdam şi din celeaialte oraşe. mai, “isesimate, 

ale Olandei Dot asigură comitenților iei o desfacere ie- 

gulată a consenmnațiunilor lor şi prețuri avantajoase. Con- 

dițiunile. mele sunt : 20| Proviziune, 14 “le delcredere: şi 
despăgubirea cheliuelilor mele pentru “tn -auspori, magazi- 
naj, asigurare elc. Prepurile produselor Zării '“d-voaslre se 
vor uolă cu iragere Pentru 3 şi 4 luni. Ca acoperire a fac- 
turilor mele de zânzare vă voi oferi « cele dintâiu remise 

Dr. Constanţa. 
x 

faceți o încercare, iar îndeplinirea favoi "abilă a acesteia, 
vă va da apoi ocaziune la o tremitere regulată. 

Rabortându- -mă la veferențele de mai: Jos, „astept 7 7ăs- 
Bunsul, d. voasire. Da | iau 

o , Ma Cu destinsă stimă. 
Si e Z, Bariug. EN 

Referințe : a RR ca . 

„Fraţii Dibois, “Rotterdam. tie 
JI, Bancotescu,. Brăila. 

    

  
"Sper; că aceste comunicări vă. vor îndemhă, ca să 

apa
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a e . „251. .Răspuns la aceasta. 

Ii „Constanţa,-* las. Septemure. 191 1. 

pi Domnului 1. Baring, 
x 

, i De îi Rotterdam. 
pu ta : pi 

Prin scrisoarea d-voastre din 15 crt. ne oferiţi seroiciile 

d-voastre pentru vânzarea în comision a produselor țării noas-* 
tre în piața .d-voastre în schimbul unei proviziuni de 2“, 
* 9, delcredere. şi rebonificarea cheltuelilor făcute. Deşi nu ne 
aşteptăm la vre-un folos însemnat din această afacere, fiindcă 

cheltuelile cele mari. de transport şi vămile scumpesc foarte mult 

mărfurile, totuşi în urma invitațiunii d-voastre vom face o în- 

cercare, consemnându-vă o cantitate de său românesc. Dacă a- 

ceastă afacere va. aveă un rezuitat favorabil, atunci vă vom 

tremite regulat produsele noastre. + n “ 
CE In curând vă vom îniştiință despre expediarea ? mărfuri- 

' or, ce vi le vom consemnă, şi dorim, ca: noua noastră legă. 

tură să aibă cel mai „bun rezultat în interesul. ambelor părți. 

se Cu toată stima. 

| | Buteanu & Comp: - 

- : 232, Aviz de luarea: unei agenţii. Oferta !) ., 

Constanţa, 2 Iulie 79]. 

*- Domnului loan Scurtu, *» .: 

Ă "i i : POE po] 

Si a 
„Bucureşti. 

Prin“ aceasta imi permit a'vă anunță, că am luat la“! 

.. ” Ei pn E 7 PCI Pi 

1) S'a spus mai sus, că mărfurile pot fi cumpărate de a “drep- 

tul sau şi prin o a treia persoană, care lucrează din ordinul cumpă- 

-rătorului san ca .roprozentant al .vânzătorului... .-.. a 

Acele persoane,; cari mijlocese aceste :afaceri, sunt comisionanii 

- Și agenţii. . RER ai |
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cţ. reprezentanța casei : Kromschrăder -et Comp. din Hamburg 
pentru toată țara. : a 

“Am aflat dela numita firmă, că mai inainte ați coman- 
“dat dela dânsa o parte din mărfurile coloniale; ve aceea imi 
iau libertatea prin prezenta a vă oferi serviciile mele. 

! Alăturat vă tremit diferite probe, arătându-vă şi prețu= 
rile. Sper, că voiu fi onorat cu o comandă din partea d-voastre, 

LEI SE - Cu toată stima. 

»* Vasile Bota... * 

pre E 

253. Oferta unui. comisionar.” 

a 

DI “ Madras, SU. August 1911, 

Domnilor Săveanu et. Comp. - | - 

- Bucureşti, 

"+ Cu regret vedem, că de vre-o câteva luni: suntem lipsiți 
de ordinele d-voastre referitoare 'la -Goat Skins.. Deci prin pre- 

„„Zenta ne permitem a vă atrage atenția as 
de 205 baluri,:marfă foarte: frumoasă. Aa 

Această cantitate constă din 5% pei fine de 
tate, iar restul nu trece de calitatea a doua, 

upra unei partide cam 

întâia cali- 

  

Comisionarii nu stau în raporturi numai cu.. o.cas locesc afaceri cu toate casele din piaţa lor, grijese' cumpărături la mezaturile de mărfuri. , Activitatea igentului se deosebeşte de a: comisionarului prin a- ceea că el el reprezință una sau mai multe case anumite stând îno rolațiune neîntreruptă cu comitenţii săi. EI trebue să vânză. mărfurile acestor case în anumite pieţe. i a E ” ” Activitatea, agentului se mărgineşte cu deosebire la şi sfârşirea afacerilor, iar” desvoltarea mai d 
cumpărătorului şi vânsătorului. a a ă . | Corespondenţa cu comisionarii şi agenţi cuprinde în genoral da- res de ordine pentru cumpărarea şi vânzarea 'm , pre îndeplinirea ordinului, ete. - 

ă, ci ei mij- 
de asemenea dânşii în- 
(aucţiuni de mărturii). 

începerea 
eparto a acelora 'se lasă 

! 

* 

ărturilor, ' avizuri des- 
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“ Proprietarul cere */. «pr. pfd. engl. pa o.'B: pi %) “Madras şi 
credem că cu o o ofertă de +). 4 până la “d vom putea Ța- 
ce ceva, i. m 

* Vaporul „Zephir“, ce încarcă momentan, “văr. insărcină 
cu expediarea la Triest cu preţul 40—pr. tonă, astfel că prețul 
mărfii inclusiv asigurarea ar fi ca. */, d loco Triest, Ceea ce de- 
sigur v'ar conveni, | 

: Cu această , ocazie, ne. permitem a vă atrage atenfiunea 
„asupra împrejurării, că la: începutul toamnei aprovizionările ar- 
ticolului se vor îimpuţină foarte mult şi prin urmare se poate, 
ca prețul .să se:suie.-: 1... i Pa DU 

Pentru cumpărare, exclusiv cheltuelile de. Fepoclietate, vă 
vom calculă un „contision de 25%, iar, “pentru. valoare „facturei, ne 
vom .rebonificâ, ca de obiceiu în tralele nostre. 90. de zile la ve- 
- dere asupra d-lor Diirst et. Wolfruri, baricherii: "d-voastre din 
Londra. . .... Damme pe ta ee me 

Aşteptăm eventual răspusul “dvoastre telegrafic, și vă ru - 
găm a primi asigurarea deosebitei noastre „Stime, 

tut . : ui: Ai îsi : 

” ' Welter, Popper et: Comp. 
i i ÎS pp hr 5 

   

mea me ora 

  

254, Oferta „unui comisionar,cu; tremiterea unui coat. simulat, 
. . 

i Dat i it 

“ Domului N, Schăier,, pie i eecat 
Viena, 

- Rotterdam, 1 Octomvwre 1911. 

      

:.. Fiind informat, că în* Vienă! se "prelucrează foarte mul- 
te scoici, ne permitem prin aceasta a vă în ştiinţă, că aştep- 

lăm să primim cu corabia „Zeenumf“ (ce a plecat la 26 Au- 

gust din Macassar) 80 de scoici în lăzi, pe cari vi le-am pu- 

teă cumpără conform alăturatului cont simulat cu : prețul de 

140—per. 50 kg. flotant. 
“Preţul este moderat şi merilă deosebita atențiune a cu 

părătorilor mai însemnați. Campania *) anului acestuia es- 

le puţină. India a sfârşit şi putinele provizii, ce se mat 

afă acolo, vor fi vândute cu prețuri urcate. Prinderea cea 

mai apropiată va începe cam peste 9 Dna, , 

———— 

*) fre on board-—Cheltuelile de încărcare sunt cuprinss în preţ. 

*) Culesul (recolta). | 19 
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- Ne-ar face o plăcere; dacă aţi puleă încheiă cu noi o 

„afacere: în acest articol. DD ! 

               

A , E OR OO NIN A PR ie II a Ri m + : Cu toată stima. „la | | simt, | . bug Chd E - ; „> Sailabery e Cov 
Vi e : : 

Pe a E E 
c, o iasi 

SA ta *: Bolterdam, ZI Oatomre sl. . SV za în 2 i       

"Cont simulat de cumpărâre pe pentru, dcrul N: Sehuler,: Viena, “despre: marfa. de. mai: 
din! Sididul 'd- sale Și tremisă pe. socoteala 
sale” prin: domnul . 

i jos, cumpărată 
1 şi, pericolul! d- 

i. LIRI . - 

   
      

  

    

* cu . 
si Wii zpani, « dA Ia i , 

SS e zis eg a ia „e 

   '50' Pitar scoici cu. mârgăritate. ie în lazi, brimile „de, pe bord, PS Picolols* 3 - 
â Gl ke. calcălat =— 

rtu:4040» "kg. â: 140. pr.:50p [gr iti :|11.13:839].-— „Cheltueli de primire A. 2940) ” Poito, depeşe ete: e ii S dus _38.30 
e
 

EN NE ag 15370 FITI O SV VO Comision: 140 a | 208, 03! 

“Viu stana panonV2- ŞI Octomvre,        
“io S Ee0. e a] 
30 [Da bon el 5 e ls În i ” "Sf sinea o reno oq i-ai 1 lo N 99] biarag e so intii Voua tiu, ih ! i 

  

"(550.5 suita plidsuo         "2 Dimiziop sri CE oi ca a   
| 
| 

_ | li 

- 
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i
n
 

e
e
 
a
a
 

ini sa Asotizin ora Dei ue a 
DD DI VL „sinoa înatui 

it 0 stu 

VU 10 denitegia dtz anni pi uta   PL 
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„255. Intrebarea comitentului. | 

e Se Aa Ta Pi 

  

RI Sri e mă „-Buzău,ra7 Mai I912 

i NSE IRI SE RR Oa aaa Pasa 

sai “ Dovitrului, loan „Sângeora Ip ie 

i De pa cs Voi Ap a TA) 

ga pei sa Bad Ploeștiivt 

AAA pitt size 

“La idemnul “oninitor. lonescu el Cormp-sidesa 

ci îmi permit a :vă întrebă, dacă şi Subuceu fel de 

condifiuni. aţi fi. aplecaţi : a. bă: „ÎN st comision :NSorte” 

| aijlocii de postavuri., din fabrica. meavdevacii uiti 

Vă asigur, că conseimnațiunea fabricatelor me 

Je va avcă un rezultal bun cu loală concurență, ce exi- 

stă, - dacă  conidițiunile d-voastre sunt moderate 

Și dacă mu cer.o calculare prea mare a preturilor 

de vânzare. 
Dacă oferta mea vă convine,.vă rog comuni- 

cați-mi .câl, + iai „în; grabă: 'condibiunile 5 deuoăstre 

Și imediat vă vaii trenule cu poşta mai multe 

musire., ci eta sp Lei 
ja cinic 55. bena) 

izia st i Caritoată:slima. 

“1: Garo/lidi 
2 _ it o] 

iai abat 

         

Bta a di 

       

    

i n 

„ia 2, Mai 1911 

  

   pri 

Domnu. A “Gărafiia, i 
rs i “ . - razy 

pă Da Ta a nam 
în aa det sa îm, bi It 2 Fă Ă  Buzău:,, , 

iu eat sita 4 pa 2 ra 
„ . ' ” 2 

„Repin, ia: scrisoarea "! td: dastre “de. alal- 

tăieri. DĂ Mt utămesc..:  penlrui: încre aere; ce ““mi-ați 

=



> logo 
pinului renale AR i] 

ariitat-o, oferinahi-mi vânzarea. în Comisigu a abricatelor 
d-voastre. _ . | o 
sau Culplătere "sunt dispus să primesc oferta d-voastre, 
dacă puteți acceplă condițiunile de 2 Proviziune de vân- 
Zare,4 %, delcredeje "şi: 'rebonificarea: cheltuielilor făcute, 
cari v. se tor calcula foarte eftin. Pentru înlesnirea afa- 
ceriloh:d-doastre vă  pernil, . ca la iremitirea mărfurilor 
să aispuneți de  jumătale din valoarea lor, în ratele d: 

- i Zi PP 

voasiretper:4 luni: ves ate Mii as ju N | 5. A Asigurâudu-vă “că : la “vânzare "Doiuttutră., ca. cea 
mai:narevînzrijire. “Desitru, interesul. d-voâstre; Sfer. că woin 
prin în “curând 'fachira” iiiici Conseninațiiii. > A: Sia Aaa Pr tat Se | | 

3 mata oa Dotat a, tate Seri zi Dos i 
„o Car, deosebită stimă. 

  

ED a 
Ca 

  

   

   

4 

  

    

  

ASA zi a ii a 
“ale VĂ ; RA DRIVE i za E AS "Joan Sângeor same 

Me AAA Aia AR i Ia _ 
i] 4 i INN Pi CEI E SR Aa 2; Ordine - de-cumpărar ȘI executarea acelora. 

Ai ZA ni , 
Ordinul de cumpărare, ce-l da comitentul comisiona- rului,: se :deosibeşte de scrisoarea obicinuita de comandă | numai prin aceea, că conține observaţia, ca marfa «să se : cumpere» ; celealalte indicaţiuni, ca arătarea - cantităţii şi calităţii mărfii, modul iremiterii şi al plăţii, ete. sunt ace- leaşi în arsândoua. felurile : de scrisori.:'Dacă comitentul n'a limitat preţul, ci a lăsat mâna liberă comisionarului în pri- zinţa aceasta, bazându-se pe prevederea şi "cinstea lui, în cazul acesta el (comitentul) lrebue să aprobe caliularea preţurilor, fiindcă după natura cumpărării în comision este: imposibilă o rebonificare sau 9 "scădere “suplimentara .de preţ. Cu deosebire atunci se dâu ordine nelimitate, când persoanele interesate sunt orientate în mod exact prin ra- poarte de târguri despre sSlarea prețurilor. „Aci trebue să - se: aibă in. vedere mai ales: anumitele. prescripțiuni,, ce tre- 
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hue să se dea in privinţa asigurării mărfii, a expedierii la 
persoane inlermediars, “a niănuirii e bârtiilor. de expediate 

(a conosamentelor,. a polițelor de asigurare, elc.), fiiadcă pe 
de o.-parte de cele mai 'multe ori este vorba de sume mari, 
iar de altă parte la cumpărările de, „peste. mări, acoparirea E 

facturilor stă” cu acelea în. o “legatură” „foarte strânsă. 

“Astfel condițiunea. obicinuită a comisionarilor din Asia. şi: 

America este, ca rambursul să se facă în trate asupra 

Londrei. Prin urmare 'comitentulitrebue.să.; acrediteze!! pe 

comisionar..pentru. valoarea;.facturei la;0. firmâvdii Londra; sn 
" iar acesta (comisionarul) trebue, să, alăturesla 'trata:sa'bâr- un 

liile de; expediare,: fiindcă” firma „din. Londa 30 O bagceptează 
numai în schimbul. predării. Acestora. a. -Acespfanțul dincLe Lau-., 

dra. tremite. apoi 'comitentuiui hartiile, de : expediare,„cSea- 
denţa obicinuită, a, aceştor.. trate, de acoperirezesle de, 00 

de zile.sau, 3 luoi dela. vedere. ai si Data 

In avizul, de, îndeplinire, comizigriatul se, meferă la Orar 

dinui primit, anunță “cumpărarea mărfii şi "modul expedie- 

rii, tremite' factura şi arată, cum se va acoperi. Dacă or- 

dinul. primit: nu poate să se execute e oarecare „motiv, 

  

i se pună alte condiţiulii sâi,“in caz € ialuă are spere nța de 

îndeplinire, promite, că va .execulă in/curând ordinul dat. 

Factura alăturată la avizul d executare va cuprinde toute 
indicaţiunile de greutate, - de sorle,.de expediare,- de preţ 

ete. şi va trebui i fe făcută astfel, ca fiecare arlicol să 

se poată "verifică în un mod exact.—Atci aminlin, câ 
cei: mai, mulţi comisionari din, Asia. şi. “America, tremil: la 

comitenţii lor germani din, "Europa, serisori -ân,slimba ger: ya 
mană, facturile însă În limba, engleză. „ln legălură „cu ordi-;, ș. 
mele. de cumpărare, şi executarea, acelora“, -esle,curespons.::,: 

denţa cu expeditorii şi cu socielațile de: asigurare, care se, 

va tractă. în capitolul următor, +, : A $ IERI pă    
  

. ah N Aaa 

zii cz ce sit RT o Ă 

. EN . 
opta DĂ Sca co iai
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pi ba Satra ai ; 

IS 257, Ordin de, cumpărare.     
i Domnilor “Froofinduni ze Co. a

 

miri Di a      
iati Aust dăm. 

a Dea . 

"Am “primit: scrisoarea: divoastre.. din '8i:ct, de-a cărei : 
cuprins: am. biat notă.” Prin-pr ezenta îmi "Permil a: vă da 
an ordin-pelruicumpărarea ca. a: i... 5 

132400 kg. decafeu Java W. 1. “dacă piei « să găsiţi a-: 
ceastă' soylă ca prețul: de 54: de”: 'cenliine pri: pi kg. 

i Bincvoiţi: a-mi treniile “ca mică vileză' marfă neasi- 
gurată şi a: trage asupra ned valoarea fâcturei. aa 

" Bazându- mă pe îngrijirea” d voastre la îndeplinirea. 
acestut or din; „aştepi factura: si. avizul: 'de' „expedi 

..i îi de 

de 

a re, 
iz St iiti ii: iii me . ce ua deosebită. + “stiind. 

IN i: N nai Ermacov: 
., . 

E NS . a 230, Indeplinirea răi 
Se 

a 
Să 

  

 Amsterdăm, „29 Seplentore 917. 

iii , Dommuhui z Ermăcov, n „i a 

- ! Prin scrisoarea - d-voastră din 74 ci. ați “diiivoit-a ă 
ne da un ordin penitru Cumpărarea că. i 2400 kg. 
Jea lava 'W.: 1. Vă adlțămin pentru aceasta şi vă 
fănu,: că ordinul sa îndeplinit, dci 
despre -* 

de ca 

anu 
vă tremiteni „Factura, 

e E. No. TNI 40 baluri de cafea Iavă WI. No. 370, 
"ce vi le-am expediat cu trenul de ar 

Conform dorinței ex 
ire valoarea faclurei de 

—- 

fă la adresa. d-voastre. 
Primate am iras asupra d-voas- 

, 

     



ÎNo.440| Bito 0449% kg. - . -: | 

Bă | . 

Rio 2376 Re a 5536 ete. FI 254282] 

Ț 395, ŢI 

FL ol. 2649.65 65,pr.. 17. Decembre â 50.—cu 

„Lei 5299.30 pr,. 3 luni dato OJ. L Schwabe. Ca 

Vă rugăm să onoraţi această trată şi sperăm;.că “veţi. fii 

mulţămiţi cu calitatea şi. pretul. mărfii, fiindcă am putut $ să 

cumpărăm.; sub limita stabilită de d-voastră... î. ete 

. Așteptând avizul de -primirea mărfii, va: salutăm ta 

a INA Cu toată stima * 
... 

SV “ | D= . , Hoofmann: et Co. 
$ 

Fataiă DD âofmann a Ca. 

pentru d-nul IL, EBrmacov, Iaşi, despre marfa cum- 

părată din ordinul d-sale, ce i sa expădiat. cu mică viteză pe 

contul şi rizicul d-sale... ee tăi ai 

  
    

  

Comisionul societ. Maatschappij 19/01 +: 25|%2 
Saci dupli . . . . . FI L&.— 
“Primirea, căntărirea, „mar: , 

carea . i. . "11.03 

“Pasport. şi”. “cauţiune. i ” 5 10 

Timbrul poliției şi , cheltueli o 
“mărunte . si. E 45 ii 

  
  

  

Courţage fa Pe pa „1211 4251] 
ia FI | 2010/79 
Comision 1 ol > 3916 

Va_ 1 Decemvre 1911. .- 264965   a
 

  | Amster dam, 1 d Septemvre iuni i.   
  

          

n 

E io baluri de cafea lava W. 1. N. 370:
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259. Comandă prin o casă de comision. 

et Tzi o PA aa mi "Cidioda," '15)28“Deto more: 1910. 
Casei de coritision “pentru” desfacerea” produszloy.- în- 

dustriale din' fară: e i Tata So 2 Bucureşti, 
2 Wăvrog: să 'binevoiți'-a ilispina să ” nise „expedieze” 

"Brombpi felurile şi cântitățile de zihar" însemnate" miii'"os, 
"Ca acoperire:parțială a-ialorii:facturei d-voastră vă 

  

ivemil. alăturat în, un cec, ÎN e 
- Lei 2000 “a vista a]. Băncii: naționale de. acolo, 

restil vețiidispune a se rumbursă. ta 
Cu destiusă stimă. 

“ N_ Frații Georqesci. 
. Sa Fraţii „Georg ce 

. LA PA A pen | 4 
NAS Da, N 

COMANDA       

  

ase Da TI OO tea hi 
229 de 'căpăfini mari 1000 

arta a Cp) titi Iar, U0 
D200 mici 7000 * N 

10 lăzi a 50/kg.zahăr cubicextru T. 500": 
20 Ti Dă pe mm pr mp Bi D0D m mr, eo      
  

= : 150 cart. »':. 730. i | ' > 
- - 7 - i 150!, , “Fe 75D inulai ui a] 

SO TA it ai! ! - rar Du : pe i „Bucureşti;—16/29-Octolibre 19171.. Pat ae N : 
a e: Domnilor; Fraţi. Georgescu, "ri isi 

” ; IDE Ia: stea sa 2 . : i d a E i Ape "Craiova. i a IER pi ; - ai eta a i Se i Mulțămindu:ză penb-u comanda, ce ne-ați transmis-o 
Prin! scrisoarea ;d-voistre, divi. 15/28 ;crl... avem. plăcerea a! Vă anunță, că am dispusca..să. sg; efectueze: Brompl. i ; P'am credilal cu sumă iremisă desi: a ja Zei 2000, „Asteptând:nonele-d-voasiră' comande, v 

: ta i 

  

a. ; apă 
ă salută. 

pa A ii IE Eat Casa de comisigu;!    

  

sr i ap 3 - i au m AN 

1). "Toate fabricile de zahăr din tară sunt ce se adresază la Bucureşti! "Casei: dei tomision« ! ji daselor industriale din ţară. Casa de comision diția zahărului cu modelul A. Biroul fabricei: diția zahărului cu modelul B. Magazia tremite tate Q., după caro se face scrisoare cătră agentul fiscul, care emite chit alătură la scrisorile de trăsură, Fa zahărul împreună cu o factură. 
4 ! 

t cartelate,: Comandele : - 
“pentru desiacerea pro: - 
dispune fabricei expe- ! 

dispune magaziei expe- : 
biroului nota de greu- : a de trăsură precum şi declaraţia ; anța do liberă circulație, care so: brica tremite direct cumpărătorului : 
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_Dispoziţie de expediție. “Modelul, A, 
  

Folio "No. 207. 

„ Bucureşti, î5 | 28 Oelombie 1910. 

Dispoziţiunea Fratilor Georgescu = j 
Frco. îracht la adresa: Jor Craiova Î 

„i 
[aaa 

i 
— 

Condiţiunile de plată casa ant. 214 20 sct, şi rb, dojo 

Primit de casa noastră Lei 2000, 

, Se va rambursă restul val. 

Ambalajul. 
Taxa de a 3 

_. A ramburs, 
Fondul : :conunal= - a sl 

3 SE pa) CEITILA 
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__ O E 4 Lei |B7 
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a E! Z Se 
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Farin în lăzi | i 5 „i 2 a 

. Concassc€ în saci â Bg.2 „il 3 T 
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a =: O 

Se va alaşi la Joia 

|de expediție cuponul pentruj_. 
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industriale 
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Dispoziţia-No 0;--15274p.2———-Chitila,-16- Octombre. 1910.: 

MEDALII DE AUR ŞI DIPLOME: DE ONOARE 

Citita Pucutesti. ; A = 

“Societate pentr fabricarea mr 
PARIS—1900 AGRARA-—49047 = 

Bucureşti-Ştiinţifică 1903. . . N "GENERALA=4906;- 

- „epital Social 2 5,200, 000 ca. 
No. 55 TI 

P.N.. Sa ST 

R.E. IN 
z. a 

Domnilor 'Praţi (teorgescăi, Craiova: | 2 Li 
„Astăzi am expedia franco la adresa Doe ae 

- ” Ca 
  

Plătibilă - Casa- cu 2400 sconto; : sau. Țiuni- accepti dela data facturei 
  

i [i EI III: i TI Zi a BE IT = 

  

    
  

  

      
  

          
  

          

sare COLE TI] Spieizicăne p (5%. bi sula 
3 _ E: N a i ÎI LeiziBil. 
Be o e te SR 
E. k. 7 i saci | 229 căpațini 1 mari i “lLoool: |, Al 

E: 0.600, ---ll-39g- miei — |1000j64 7612952] 
3] a] loizia50 el Zahăr tub extra 1, «|: 500) | |. 
& %, pm B ] 500,65195| 652150]. 
“a 150 fârt. “st „n zi pl 750 ă | | 
z 50, al aa T. |. 730,6315, 986/95 
g | 5 saci Io» dos:la: e i 200 60j25]_301]25| . 
3 „| Ra RI E js235|—] & = ; Scont de casă | |_21%10| = E ee [e 4316030] £ & | Tata de consum & orală. 5U00|zo| 12000j—| 
Z | 20 saci =? al 120 copi] ca, 
= i timbre : | = ko = 

i Da | BISHI7o z 
Rae - 19 — 

| : Prinit prin casa de comision: ] jeed= 
ne e mm Rambu:sat  ÎBISA o 

     



      

301 
e 

::260. Darea unni; ordin în urma unor: rapoarte de târg. 
. A aa Bi pa Pi 

[TE SR IA pai ic Si îi At 25 i 

“ Megidia,-24 Seplen re 1911. 

aa „Domnilor Bălăban ei Comp. , . 

Ei 
, Bucureşti, 

Mulbămindu-o vă pentru rapoar “ele, ce mi le-aţi făcut: 

“îi săptămână. din urină. astipra, stării i lărguliui de. “Produc- 

“te de acolo, vă “auiorizez prin, „aceasta. să foipărali cat se- 

“poate de eftin pentriu "contul îea i 
500 de saci de grâu şi să- i ixpodiaji în "aodatl “bi 

  

cinuil la Banca, „agricolă di Constanţa: pă ros! a-mi tre— 

mite numai, decâl Cu poşta o probă mai mtăre.. IE 

-Vă rog: şi: de astă, dută să vă dați. toată silința de a: 

lucră în interesul meat. o a i . 

   pi IFA ti tic Gil toată stima 

DE „7. Aurel, onescUa. 

  

261; Indeplinicea' "ordinului şi creditarea facturei.. 

perna 

Bucureşti, 26  Seplemre 1971: 

  

* Dontiiuduii Aurel Ionescu, 
a Da pita Degas KE Ta anii 
Da A tos 

i Megidiii 
. Ra E “7. Ei A RE . 

Vă mullămim păntrue ordinul, ce ui l-aţi dal, prinr- 

“scrisoarea d-voaslre din 24 cl. Iu urma acestuia am ex=- 

pedial astăzi la Banca agricolă din Constanţa - 

500 de saci de grâu. Alăturat vă tremilem factura: “ 

  

  

în sumă de 2 

 L'8283. — , rugându-vă. să. ne creditați per astăzi, cu: 

valoarea acesteia. 

Tot odată vă iremilemu cu. posta de astăzi mustra doritău..



Y 
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„Sperăm, „că; „prehuil de. S. 20 vă. va conveni, având în 
“pedere calitatea 'Vună a mărfii, şi vă rugăm de 0 acope- 
zrire ocazională per. aci. - | E 

- Doininuil Aur dl Zonșăscie „dia 

Cu toală stima. 

„Bălăban..et Comp. 

2 

    

A E gidlia rdtito; osia. “pentru, 
“dăiiitățile de. grâu ciuhpărăle. delă. „iitrebozitele, de aci în De Să , 
«coiiiul d-sale în arma “ordinului din 24 e Să „expediale la 
Banca: agricolă din Constanţa” 

. i 

băi 

imi 

seic 

Rae 500 „de saci - 

si 

  

  
a ri Ta MW, Ip “, So 7 NEI PT, 

100, de saci „egal, a, 101 Kg. Bre, 10; ee see 
100. wa „nu ua 4:10:100_ pasa său 
100: ii y SERI: “10: 100', Dai 

  

“100 * va si papa nun l0. 100, y E - 

100_„ » 2 2» » int 110:100.,,, Ra mai 
Btto 30.500 gr. 

a "Ta, 5%, 

| Ntto 50.000 kg. 

      

tai d pitt oaa ie intaia 8:20, 8.200 

"Dj comision , 1,  82— 
240. courtage sii. 41— 

Exclusiv Plata pentru npriziutai sacilor „Şi trans 

  

  

. “i - 

= d : E ei ; Timbru do! i 

. > NEED LR . 
n re 30 de bani | 

. it Rai Sa 

NEI A e e „Bulă baze: ca. Co. mp 

eta Ad a pa 

  

 



Zru contul meu... i: ce 

, sigurarea maritimă. ps 

  

„— 808 — 
, 7 

i , " "262, Datea unui ordin, 
azi situ Tia 

laşi, 8 Martie 1911. 
Pa a 

* 
Domnilor Baring et Co... ..: 

bi 

- Londra, 

„Vă, mulţă mesc pentru rapoartele, cemi le-ai 
, dat în diferite rânduri, asupra tâi gulus. de-acolo 
și vă rog. să cumpăraţi cât se poate de eftin pen- 

100 de.lăzi de, “scorțigoaă ŞI: sd le: tremiteţi 
la. dosul L. Kreis: din: Hamburg, * îngr “jind ă: 

aa 

  

. Recomand îndeplinirea: ordinului micu deose-: 
| vitei d-voasire în srijiri. mi pe i 

„e 

| | DARE Ca acisetiiă- ătimă. 
ai d A) - 1. Vasilescu. . - 

. St 

ge rsĂ si 
263. Aviz expeditorului. ” > 

e 

ia oo ia ie 

iţi 9 5 Martie 1911. 

“Domnului L. „Freis, e ta a 
SĂ dă 

Ra a În | Hamburg. 

: Dommii, -Baring d, Co. din Londra ză vor tre- 
mite. în curând pentru șocoleala mea ; pp pi 

'100 de lăzi, de 'scorțişoră, pe: cari vă. rog să 
binevoiţi. a le. primi -şirdupă cele veţi = asigură, 
să mi le iremiteţi cu trenul de marţă. n: aa 

-..„ Binevoiţi a-mi. trece, deocamdată În. cont chel- 
tuelile d-voastre. Ami i pa e i 

a “Cu oată stimă. 
]. Vasilescu.



— 30% = 
„mire fetazet DT ptă LOA N 3 

ii 264. Tremiterea facturei. 

. . z 3 mă ..- ” 
E vi C ri .. iii Londra, 14 dlartie 1911. 

ip rea i ÎN Domnului I. Vasilescu, 

Aa iă Iaşi, 

su. baza ordinului; ce ui "l-ați dat dr in sc isbarea din 
9 ct, ana, cumparat: cât :se 

alăturate, - ot a 
LV. în pao 700 de lăzi de scorțisoariă, Sia, : 

| ce le-am'expediat' astăzi: cut. vaporul: :* Anglia“; “căpi. - Nathe, 
la adr esa, d. lui Le ; Kreis, 'din Hamburg: ca să“ dispuneţi 
mai departe de dânsele. ; „ai Ea WERE RI 

  

+ bt   
„Dorind, ca:să Primiți marfa pin staretbiă, aşteptă 

în : curând acoperirea facturei Gein ei, 
£ 191, 79, 4 Va_ 14 Abrii şi ovdine. 1toue. 

a x eta ea IA „Cu deosebită stimă. 
ru - _.  Bariug el Co. 

m sti bnpze aef 

. , 265. Răspuns şi acoperirea facturei.. Ni PERIE . “ia a. i NEL A 

i aşi, „30 Martie 1911, 

-Dommnilor Baring eco, | 

ta AA i , i Londra. 

“am primit în stare bună cele 
; 100 de lăzi. de: scorțişoară, ce mi le-aţi factură Brin 

scrisoarea d-voaslre “din: 74 ci, Prin aceasta vă: “tremit 
LE: 191, 195 4 Dr. 14: “April a]. PA Hohus, de: 'acolo,.. 

pentru “acoperirea” facturei d-voastra, 7ugândie + vă “să- ani a- 
deveriţi primirea, . Liei: ă RR i 

Sunt: nudțăniit de sndăfa,: ce: aţi ales-o, Brocunii ş Şi i de 
pretul, Cu care nui. ați Cumpăral-o. i i. 

A 
pă N, Ra Cu dzosabiţă Stimă. i Bi : - 

4 Vasilescu. 

'Boale. de: efiin, covi/orin facturei - 
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..266. Comandă prin unagent.. Răspuns la No.,252. | 

Bucureşti, 4 Iulie 1911. 

Domnilor Vasile Bola, :..... ui: sa să 

Constanta. 

Am. primit. scrisoarea d-voastre, din 2 2 ci, împreună cu 

pr obele alăturate. Prin prezenla, vă 7og. a comândă pentru 

mine i A E 

a 5 valuri da. orez de Japonia N 2 i 

marfă Dună şi cu prețurile: ştiule, Di 

„Cu toată stima. ... 

„Zoan Scurtu. 

” 267, Comanda agentului la casa sa. 

NR Constanta, 5 Iulie 11. 

ă Domnilor Kromschrăder et Comp.» 

Hamburg, 

Am plăcerea vă tremile spre 'înideplinire urmăloare- 

le ordine : | a 

a » Domihui Joan Scurtu Bucureşti.) IE 

„5 baluri. de' orez*de: Japonia. No. ze, 

“Vasile Ciocan,: aci ue a Ii , 

Da 8 baluri de cafea 'Tava No..10 şi, î E 

e 9; „i mii» Portorico. No, '3e. 

Domnilor. G. Pletos et Comp. aci. i 

p3. baluri. Peri- Sago: ostindic“. ; 
pa 

   

- a “Cu ioată stima. şi devotamentul 

„Vasile Bota. ae 
„90
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268. “Indeplinirea ordinului în “urma: comandei * agentului. 

De Hamburg. 12 Iulie 1911. 

Domnului loan Scurtu, - i: 

ma | E ! . - Bucureşti. 

„Am primit prin d-nul Vasile Bota, reprezentantul nostru 
din Constanța, ordinut d-voastre asupra'a. - 

. 5 baluri de orez de Japonia No. 2. . 
Vă mulțămim pentru aceasta şi vă coimunicăm, că am e- 

„xecutat astăzi ordinul cât se poate.de bine. E 
Alăturat vă tremitem factura, rugându-vâ!: să ne creditați 

cu valoarea aceleia în sumă de 

Sperând, că relaţiunile dinţre noi, cari de ui timp încoace, 
mau fost aşa de frecvente, ivor. deveni iarăşi . mai însuflețite, 
Semnăm ; d E . 
rege ti î ia Ei , Ă _ 

| Gu toată stima şi devotamentul. 

Da Kromschroder et “Comp. 

me DI LAZI D= DA: bă | , 

31. Andrese şi Cosmulei din Botoşani mulţămese cu scrisoarea din 6 Martie lui Antonio. Lutteri din. Triest pentru oferta sa, de servi- ciu ca comisionar, ei acceptează,. condiţiunile.. sale de 3%/, proviziune (inclusiv toate cheltuelile de transport până la gara Triest) şi îl însăr- . „cinează cu! cumpărarea a 30 baluri de cafea Santos, cel mult a, L. 93. —pr. 50: kg. pe cari să le tremită cu trenul de 'mârfă, rambursându-se „în trata Sub iz0p ni Ordinul se îndeplineşte la 10 Martie, K. P. 8. NO. iso Bo Lr09 ka. Ta_ 1 kg. pr. bal.âă 93, provizi 30 pr. 10 Tulic, 07. W. Lunzr, *P „m Drovizlanea îm trata "52. Vârtie et Putileanu din Bucureşti mulțămesc: prin serisoare: din 20 Maiu lui Ea. Jeffersen din Iamburg on “raportul de târg, ce I-a tremis și îl autorizază, ca să cumpere pentru dânsii 26 de bă. luri de gatea Campinas .cu prețul de 49 pf. pr. 34 kg. marfă aleatsă.! Răspuns, la 29 Maiu 19i1, arătându-se că sta îndeplinit ordinul, se re- mite totodată factura în: sumă de M.: 1860.13 cu rugarea, ca să fie cre- ditat cu valoarea aceleia. o | i 4 . 

   



4 
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a i!i8. Gonsemnaţiuni: Şi “Vânzări. ”! 

  

IN , | ar Ein 

Sai Sub 'edisemnaţiuni: de mărfuri: se'inţalege ;tremiterea 
i ee ati ui HER „1 A Pi . i _ 

de! mărfuri: de: cătră proprietarul acelora :(consemnaat); la 

Ub leomisionat '(consemhatar) pentru a “vândute în cami- 

- dion: Mârtutile” tremise i(mărturilsi: consemnate) ; sunt: pro- 

-“pristatea' consemnantului! până: în:momentul: vânzării. şi -se- 
Ea det dea. - _ , 1 

află 'numar'ia păstrare: la'iconsemnatar:: ps iri i 

“7 Xanzările în' comision: se fac întrebând: pe: comisionar, 

"dacă şi sub ce condițiuni! se 'insârciniează. cu vânzarea. In 

“răspunsul 'respeetiv nu: se: arată numai 'condiţiunile de vân- 

zare (marimea 'proviziunii şi; a: delcrederii,; modul 'rambur- 

sării 'chaltuelilor); si 'şi-:0:'expunere 'scurtă a: perspectivei, 

'ce este"“momentân' pentru afacerea! proectată; ::Dacă aceste 

comunicări convin comitentului, atunci el tremite marfa la  - 

Jocul da vânzare şi înştiinţază în scris. pe comisionar des- 

pre aceasta. Lu această scrisoare se alătură o aşa numită 

"factură de conseninațiuns, in care să'adă'o grupare scurtă 

a maărtii, a pachetării; a.preţului, ete. spre a da comisio- 

narulwi unele inlormaţiuni în ceeace privește măsura şi are” 

utatea mărfii precum şi prețul limitat. de- vânzare. In u- 

nele cazuri rari comitentul nu limiteaza preţul de vânzare 

în făctura de consemnaţiune, ci arată numai cât îl costă pe 

dânsul marfa sau,cheltuelile de fabricuţiune, lăsând mâna li- 

“peră 'comisionarului in ceeace priveşte, fixarea prețului de 

'Sâuzare. De obiceiu comisionatul anunță după ateasta sosirea 

„mărfii şi dacă vânzarea întregii mărti „cere mai mult . timp, 

“atunci inştiințază pe,comitenl cam odată pe săplămână des- 
„pre mersul afacerilor incheiate, şi " acelor, ee sânt. în per- 

spectivă. de a :se incheiâ..D că marfa consemnată, sa vân- 

„dut: toată,. aluuci comisionarul încheie.socotelile şi tremite 

comitentului socuteala de .vânzare,, în care, se, calculează 

"după ințălegerea avută proviziunta, deleredere şi: cheitue- 

-Jite:: Dacă “vânzarea: s'a facut-deodata, atunci “in, factura de 

“Vanzare se arată 'scadenţa ;; cânt marfa s'a! vândut treptat 

:sub deosebite condițiuni şi cu-'diferite - scadente, în: cazul 
/



i limita: noastră de 8.50:este destul de, joasă. ți 
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acesta trebue 'să. se; arate: scaden(a. mijlocie: a, tuturor a- 
cestor vânzări. 

Mulţi . .comitenţi. cer.:voie dela comisionari,. ca să tragă 
asupra. lor: jumătate sau pâna .la.:%/s. din; - valoarea mărfii, 
ca le-o: consemnează, Dacă. uceasță, „permisiune . s'a: dat îna- 
inte de. începerea afacerilor, atunci ; deodată, cu, „tremiterea - 
facturei de: consemnaţiune se:avizară:. şi trata... „ respectivă 

-Cu rugarea dea o onorâ.—la. acele: oraşe, in cari, „sunt do- 
curi' sau -intrepozite, 'eari din: când în. când îngrijesc vân- 
zări. în: comision, plătirea: parţială -a: mărfii nu se; face prin . 
tragerea comitentului, ci: prin: aceea,; că., docurile. (magazi- 
nele generale) pun la dispoziţia depunătorului... ;partea din 
Yaloarea : mărfii stabilită de: stalute,: ce .0::.poate: primi în bani dela: cassa. „docurilor, ceeace se insamnă pe recipisa de imagazinare, e ta be oa     

  

ID 3 
i 

„169, Conșeninarea. unei cantităţi de. „râu. Si vase 
în a ze 

Cărărași, 1 14 Martie DI 
as 

  

ati “ Domnului “Ioaii “Draga, pi ea „ ui 
PĂjigii ae ia ee E i zare, sir „i pei ptr :. Brăila. 

  

| “In urma, tiţălegerii, « ce a, , avul-o cu! d-voastră : d. nul Va sile. Petrica, când Va vizitat, mai în urmă, vam 2 tremis astăzi cu N. F.R. 
: ! 1800 de saci de grâu” conform alăturatei făetari: de con- 

“semnaţiauc, rugându-vă « a-i vinde în contul nostru * cu iin pref cât se poate de mare. Vă alrageni atențiunea, că: sacii Sunt Scu- „iţi de chirie” timp" de 14 zile, socotite dela ziua vânzării ;: "de aci: încolo cerem chirie 2], b. de sac pe zi, pretinzând 'întoarce- rea franco a acelora la adresa noastră. : i. ii. a, "Calitatea frumoasă: a. mărfii ne face să credem, 'că în „Cu: “rând veți puteă găsi cumpărători pentru aceasta, dobândind tot- "odată un:prej bun, ceeace am . dori: cu „atât mai „mult, cu: cât 

IDEI 
a. 
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In urma permisiunii, co ne-ați dat-o, ani tras asu- 

dra. d-voastre. 
Lei. 11. 000.—- pr. 3 “nani dato, OI. Ioan Bodnărescu, 

i id 
pe cari vă rugăm să-i. onorați în. debitul contului nosirut, 

Sperăm, că cât de curând vom primi dela: d-voastră 

noutăți * “înbucurăloare. 
. 

o a Cu toată stima. 

m e 
 sGii Suleu et: Comp 

& SUTE et cs Me „Calarasi, „14 itarie1911 

. : Sa IR5) N e, 

E Ia 

iară 4 comsininatr
e 

ap a 

despre 1500- “de. saci. de grâu, ce î- ar, “ipediat e cu N. FR. 

d-lui Ioan Dragoş. din: Brăila 
pori $ contul. şi pe peri icolul 

          

aostrit, spre a fi vânduți înt. comision. Ci a 

Ti Lai S | | | 

si Ne. „Btto 140 869 kg. - 

i N Ta . 150»: a:/, kg. pr. sac 

N Ni "140. IO ka L8.40 pr. 50k. 

as semne 1800 de: saci de. grâu m] ANR 

    

Li. 99 838| 26, 

i | Tragere 3 luni 

ei sa 
LA Pra 

| imbru de 30 de bani 
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a „+ 210. Răspuns la aceasta. a 

ta Ca „Brăila, za ae 91: 

Domnilor: G. Șuteu d.:Co,.. a 
e v MAI Pr, 

-Călări aşi. 

ra Prin scrisoarea de alaltăiori ntați nstiințal, că mi-ați 
Tromis, . 
„17500 de 'săci:de grâu cu N. F R. spre a-i: zinde în, 

Comision în piaja de aci. Vă mulțămesc Dentru încrederea, 
ce mii-ați arătat-o, şi vă asigur, că înzi voiau - da toală si- 
linla să plasez cu preturi bune consentiiafiunea d-zoastre. 
După cu vedeţi din raportul de tăr, DP, Ce urinează, în 3i- 
Iele "din urmă cererea a fost foarte “mare; îni timp. ce. 7vau, 
sosil transporturi H0ue. : "Sper, e că în Curând. VĂ ; Voiut: Due, 
tea COmunică ştiri favorabile: -i iii e eu iz 

„dn. lual. polă. de. trata, d-voaatre + în saună “de 
L. 11.000— pr. 3 luni (dela 14 cl), “0|. Joan  Bodtă- 

rescu spre u o onoră în debitul contului d-voasire., ti 

c a toată -slima. 

  

i “Zoan Dragoş. 

. 

271. Aviz de vânzare. 

-Brăila,: 23 “Martie 19171. + 

Domnilor G. Suie ci co, 
E Te . 

„Călăraşi. | 

Referindu-mă la. scrisoarea mea din 16 ct. îmi per- 
“il a vă înştiință Brin aceasta, că am vândut cei 7500 
de saci de grâu, ce mi î- -ați consemnat, cu prețul d. L, 
8.30, la ceeace de sigur unu vaţi aşleptal. Imi pare bine, 
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că pot să vă comunic un vezultat:atăl: de fazorabil. Vă 

alătur socoteala de vânzare în valoare netă de 

_1919,695.19, pr. 23 Iunie, cu care am creditat. 
— 

- “Vă rog ca şi în viilor să mă onorați cu consenna- 

fiunile d-voaslre. 

isi ii Cuvtoată stima. 

Ab , Joan Dragos. 

“ Brăila, 28 Martie 1910. 

G - fi a zepi 
2, Pa Figt, at LUN 

N : ri pr T
zi
 

. <a aigi
i - i ? 

N 

Na d . -p - 

pita Qi
 T 

    
O oiroc ul ii | i 

Fel. semnelpentru mărfurile notate maijos,| ==: 

ce s'au :primit prin N., F. R..şi 
şi Nr. AL 

sau: vândutiaci': îi | i 

__| | 

  

| 
Sa i - i 

| 1500 de saei de grâu mizat e ra 

| BE 449.956 kg. .... | Sa pik 

za SEE TIVI12E.ă L: 8.30 pr. 50 K]L- +23.258]59 

'Transp. dela Călăraşi! L. 3064.17] pi 

ai ia Asigur.. L., 94 000.—. ni 
pri 

a „a t3 b. pr. 100 L. 5 _151.20| 

“+ ipimbrul “poliţei, porto, ete-:19.51|' 
1 

Courtuge 24% 16.29]: a ca . 

Comision î% 232.50. 3.533] 40   | 

aaa 

IL 19.675] 19 

|V=25 lunie 
  

  

. | 

“Timbru de 30 de hani | | 
. 

      | loan Dragos | 

ID 
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„272, “Respuns :la aceasta. 

ÎN „u Călăraşi 25 Martie-1911. 

„Domnului I, Dragoş, 

Brăila. 

a Sunţem: în posesiunea. Scrisorii d-— 
voastre gin 23 ct.,ce "conţine: factura 
de vânzare a celor 1500 de saci de grâu 
şi v'am debitat în conformitate pent ru 
valoarea aceleia! cu: suma dei: ii ii 
| + D._19.675.19 pr. '235 Iunie. a i 

Vă mulţămim pentru osteneala, „ce 
v: aţi dat-o la „această. vânzare și vă 
asigurăm,. că și. în viitor ne vom folosi 
cu plăcere: de. mi j locirea. d- -voastre. | 
| Binevoiţi. a ne Yremitei! 'remise PI. 
aci pentru: „valoarea! aproximativa, ce 
ne-o datoraţi. î : 

ze aa 
p - Ce , - : NI eg „E 

Cu toată stima. 

G. Șuteu et co. 
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273. Formular! tipărit prin care se: constată 
depozitarea unor mărfuri, „s.f 

CEREALE . Constanţa . 
"ȘI pi Es: 

AFACERI DE BANCĂ | 

i“ BANCA GENERALĂ a 
— ROMANA — o. 

SOCIETATE ANONIM iii titi 

Capital Lei 10.000.000 

— CONSTANȚA iii i 

  

  

  

, ! , jo at pu i 

: ; Conform raportului magazinotului nostru 
a „am „notat 

Am primit scrisoarea, d-v. din cacao : din caro” 

„că ați depozitat în: magazia: = 

  

Ama : 

; ! “ 

sas. Inştiinţare, de vânzarea unei i cantităţi de grâu 

consemnată pentru ; vâuzare. 

“Constanţa, 17 Tanar 1911 

* Domnului o. VASILESCU | 

Dorobanţu. 

Ani plăcere a, vă înştiinţă, că am 2 odadut cei 500 de hl 

de grâu, .ce. mi- aţi tremis în consemnațiunea şi conform 

contului alăturat de vânzare . Van; jereditat astăzi cu le: 

„6090.-- - i 
| . nem aaa NI! 

ca toată stimă. 

Banca; generală” română 

- Director a 
"D- Brancovici /



BANCA GENERALA .., 
— ROMÂNA —ii. i 

„.: Societate anonimă: 

— 34 

Capital Lei 10. 000. 000. 

gi pe pia ee et 

Cont deudngaiea 

următoarelor mărfuri primite, dela. 

Denul C VASILESCU, 
iri ei 

„„Constanţa, 17 Junnar 1911. 

Dorobanţu 

„ Vândule și predate din magazia obor: 
    

DATA | 
7. 
= 

L. Ker. 

  

  

Zanuar Je 

  

| 50 39679 

e
 
n
e
 e 

D
a
 

7 

_Ghrâu alei 16% gr. 
- Se seade-.Lili. 

In” er editul „Î.. 
d-uo astre 

                ma at 

Comision Lei 
sub. Curta 1/a0lo „+. n 

- Mayazinaj pe 2iuni, 
“Spese de asigurare, 
„„ Azistenţi 
Spese de predare 
“m Diverse 

—— 

“Timbru” 

80 bani'|: 
Banca Gen. 

NN. 
ana 

  
Ga, 

112, 
7 

16, 
24 

3 
  

un 

91. 

[Tei 

    

50 
75 

50 
40 

  

A [ia 6345) 65 
pa pg 

50) 

6090 

    
258 

| 
a
 

. 

Cu
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Da Ne 

pe ua N . za 

FACTURA 
-. Constanţa, 17 anuar It. 

  

îmi rri oi a, Dlui: C. IONESCU pistei i 
[ ps i-Loco 

" iSă deai! pentrii” srmătoarele: mărfuri: vânduleiişi pre. 

dale "din inagazia obor iii ue iii ai 
ui e ae ÎN DD i ra i sr . 
  

          
  

  

  

     
          

     
   

Ti a io 
„DATA - i | 
otet i II | 

. z>. 

Ie atata aerul Îi aa pala 
„anuar Ie 500| 396.9] Grâu alei 16%jo hgr.| L | lei '1'Ga4g 65 
pi m” e (| eco] Di debitul: 'd-voastre eviti! ce iii 

Di cat e ol ilie iei 
i ji 

1%] ah , 

ti |- i     
Oe 

  

298; Aurel: Ciuta din Bârlad înştiințăză” prinir'o Scrisoare: din 2” 
Septemvra: 1911 pe! administraţia ; docurilor din i:Galaţi;» că ai primit: 

regulamentele şi tarifele docurilor şi că a însărcinat, pe. domnii Ralea, 

ct-Co. din Bereşti de a trimete acelei: administrații S' vagoane" do grâu: 
80.000 de kgr.. în:800 de saci, coniorm notei. de greutate. Se: roagă; 
ca să primească grâul, să. plătească transportul, şi celealalte, cheltueli şi 

- să-l vândă în comision cu limita de L. 8.50 pr. 50'kg- pr. 8 luni, Se 

roagă, cu'săli''se trimeată o. recipisă de: înmagazinare.——: Administraţia, 

docurilor , din'. Galaţi . răspunde la; 7 Septembrie 1911  d-nului Aare! 

Ciută, că a primit grâul şi îi tremite recipisa "de înmâgazinare, rugân- 

du-l că 'să” o croditeze -pr.: 7. Septemvre. conform:inotei cu:.L.:,267.50- 
„. cheltueli, de primire.— Aurel . Ciuta, prin ; „scrisoarea, din 10: Septemvre; 

răspunde administrațiunii docuritor din! Galaţi, că “a 'ereditat-o''cu' chel- 

" tuelile de primire: şi să .roagă,:ea.să-i: avanseze o sparte din :vâloarea, 

celor. 800 de saci de: grâu înmagazinaţi cu recipisa, NO. 3109.—Adminis- 

traţia docurilor din Galaţi răspunde la 13 Septemvre, punând la 'dispo-! 

ziţia “lui” Aurel :Ciată (în baza, celor 800. de'.saci :deigrâu;: înmagazinaţi 

cu; recipisa. No.;3109) la .eassa, locurilor L. 6.000.—ca împrumut cu do-- 
bândă de 5ojoi p. a. tă î. + pri aaa ea ia 

it -96::A:"Rohr din Iaşi: tremite:la BiApril lui N. Tănăsescu : din- 

“ Bucureşti200 de bl. devin roş de Socola spre a-i vinde în comision lim..-ă: 

55.— şi trage asupra, lui N. Tănăsescu L. 4000—per 3 luni, Of: propriu. 

N. Tiinăsescu 'treniite la 5 Mai. factura ':de : vânzare, și: adecă:la: 17, 

April 30 de bl. â 56 per cassa; 11/e0/o scont; 24 April 50: bl. î.55%/, Va 3: 

luni, 29 April 30 Dl.ă 55'/2 Va. 3 luni, d Mai 50 bl. 4 55%. Va. 3. luni; 

transportul dela laşi L. 875.—, magazinaj L. 12.50 proviziune de:
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“vânzare 290, deleredere 1520, « suma netă s se trece “la credit cu sca- 
<Aenţă mijlocie. i i” Pa 

  

-p 

0, Rapoarte: de targuri. Şi de mărtfari 

= Prin rapoartele. de. îarg, şi: de. mărfuri . ni, se dau în- 
formaţiuni despre mişcarea comercială din un “anumit în- 
terval de. limp. şi din..o..anumilă,. piața comercială. Ele. se 
împart în) jrapoarte! anuale, lunare, septâămânale 'şi zilnice, 

In rapoartele! de târg: se tractează” 'Teferinţele“ comer: 

ciale.. “relativ la toate “mărfurile,” “ce “aparţin” unei “grupe, 
(mărfuri coloniale, manufacturi, cereale, ete.) sau se trac-! 
tează numei ceeace se iveşte în comerciul unei specii de; 
mărfi (cafea, cereale, spirt, etc.) Rapoarte. anuale despre 

starea unui târg se fac numai de case de înlâiul rang, pe. 
când rapoartele lunare şi 'sâptămânale se fac în 'general 

mai de toate casele ; „rapoartele zilnice se comunică adese- 
ori la sfârșitul scrisorilor, prin cari se încheie o afacere 

referitoare la o grupă de mărfuri, ce s'a tractat. In timpul 

săcerişului sau a mezaturilor (ca în Amsterdam și Rotterdam) 
se. publică adeseori: :rapoarte :speciale. zilnice. "De! cele mâi 

multe. ori "rapoartele, de târg se : autografiază,: litografiază 

sau se. tipăresc şi: se. tremit la corespondenţi, şi la acele 
fire, cu cari, am Voi, să. intrăm în relațiune. e 

"La tacerea rapoartelor. de târg. se cere, multă. expe- | 
riența! şi ua grad, mai înalt 'de'cultură. comercială, fiindcă. 

acestea. nu . cuprind. numai: observaţiuni despre. statea 'co- 

merciului în general, indicaţiuni! despre aprovizionări,' des- 

pre schimbările ivite şi. despre - vânzări, arătări de prețuri, 

de tarife de transport! „Şi cursuri de: „polițe, ci- trebue: să 

conțină şi cercetarea motivelor acestora, formarea, 'conclu- 

ziunilor şi arătarea urmărilor, ce rezultă din faptele citate, 
de aseminea şi. un tablou cât:se poate de adevăraL pentru 

viitor, Din această ” „cauză. aceste. rapoarte. se fac “de. cei 

dintâiu. şi de cei: mai buni funcţionâri ai. unui birou; : cări 

au înclinare e „pentru, asttel de lugrări. 
i . - r : . a 

  

 



  i zeci 

de 

275. Raport de târg - 
extras din un raport săptămânal, 

ÎN Hamburg, 21 unic 1911. 

Bumbacul are căutare potrivită. S'au vândut 

cam 150 de baluri Domingo, în localitate 

„ 910.1! 'îi' + Vestindice, în; localitate 

„ 190, „ “Peru, : în localitate 

Cacaua se caută mult, preţurile nu s'au schimbat. 

- Cafeaua. Ultima depeşă 'din Brasilia arată puţine 

schimbări în raport cu: săptămâna. trecută. „După: cel. din: 

urmă raport s'au vândut: . 

19.000 de saci de cafea: Rio! şi. Santos dela 32—55 pt. 

12.090, „n „Guatemala, Costarica şi Nicaragua. 

aaa - dela 46— 68 pf. 

2300, „3 “Lagăăyra) “dela 41 —67' pf. 

1300, „- n Domingo dela 40—41 pf. 

„100 „n.n „ deosebite sorte 7 

In arlicolii de “drogherie: afacerile s au marginit nu- 

ia 1 la cumparări peiasemnate... îi: i 

îi "Aromate. Piperul neschimbat:  Guişoarele: 'se - scum- 

pesc. Evibaharul se caută. “Scorţişoarele sunt neschimbate. 

- „Fructele. Migdalele, se. caută, prețurile neschimbate-. 

; Stafidele, nu se întreabă. DO 

Mierea. S'au vândut 1200 de barele n sosite dio val- 

d 

sui cu vaporul: „Ramses“. | 

m Peiele.. „Vaporul, aLydia> a “adus din!  Hongkone şi 

“Shabghai' 170: de baluri! de pene ide” gâină şi de: rață. 
tepi 

Peile. Au sosit: dela capul Haiti cu vaporul «Saxonia 

7: legături ș şi cu vaporul „Grasbrook* delă: Puerto! "Cabello 

"10. legături; de! pei de “talpă. iat: a ab 
“ii 

“Văpselele ca şi în 'saptămâna | trecută: Sitali 

-Vazul se caută: foarte puţin, “preturile: au- inceput a 

  

"scădeă, ii ati 

"oi Zahăr :mai'cu saiiă. cel. 'afinat, se: “caută, foarte 

mult; au: vândut: peste. 4300 :de* butoaie. ;, proviziuni: A nu 

“sunt, prețurile: tind in:spreiureare.:: tt: 
TR Troiemis de d Ti. “Lohden.. - 

Tis: „ei 
  

  

*) Barela este o măsură, engleză cam de 163 de litri.



   ! EDO rii cd 0 i it 
CAPITOLUL; AL PATRULEA: 

di „ar . „ti 
Ea Ai i spre targa za rs 

.. 
ţ 2 ti 

“a. Siriei in: afaceri de epeae 
i ţi de asigurări.” PN 

Scrisori. în. afaceri. de expedițiune, , 
ea ta : 

LI i at .. - , EH 

pt 

SII !:Pria expedițiune, se, ințalege în general primirea, păs- 
“trarea şi tremilerea mai “departe, a, mărturilor. „pentru cont 
străin. „Expeditor, este acela,, care „conform profesiunii 'sale 
tremite ; mărfurile, în „numele său propriu. însă pentru soco- 

„tremițător (sau şi între” 'primitor) . si “ntre _ mijloacele de 
transport -(tren, vapor, chirigii, etc.).. Expeditotul; „indepli- 
neşte singur transportul ; deci „orice, tren,. fiece societate, de 
“navigaţie, orice: corăbier,, , bareagiu, fiecare chirigiu poate să 
Indeplineaseă acest, serviciu, Primitorul „mări . se, numește 
„destinatar. o 

- Piindeă, expeditorul. face, transportul în. vittmaele său, 
de aceea trebue să plătească spesele, de transport şi toate 
cheltuelile, ce sunt în legătură... cu: tremiterea mărfurilor 
“(taxele «de, încărcare şi de.. descărcare, trausportul, repa-- 
rarea ambalajelor strâcate; vama, cheltuelile vamale, asigu- 

„“'rarea, etc:). :El :grupează cheltuelile făcute în interesul man- 
“datarului său in un 'cont de cheltueli--sau: cont: de. „expedi- 
“ţiune, adăugând 'la aceasta: şi .proviziunea, :ce.; „i se, cuvine 

„pentru. mijlocirea -s sa. „Această previziune se calculează 4 după 
di! e „i
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numărul coletelor. sau' mai adeseori: "după geculate. ta: e. 

per. 100 de kg). Suma' totală “ a “contului de: “cheltueli este- 
datoria, ce "trebue să se” plătească ' expeditorului, Prin aşa 
numitele: tarife de! expedieri s'a făcut. 0, simplificare eşen- 

țială în socotelile” de, 'cheltueli. “Acestea sunt „prețuri "fixe, 
calculate pentru! o “anumita! cantitate de” greutate, : cari! cu- 
prind. toate taxele 'obicinuite, ce: trebue sa se plătească, şi 

proviziunea. de expediţiune: - aa 
Suma tuturor cheltuelilor de axpediţiuiă se: ana în- 

mulţând greutatea mărfurilor treraise. cu tarifele de: expe- 

-diare şi împărțind produsul prin unitatea” de greutate, ce 
se ia de bază. Unele tarife de expediare . „cuprind şi chel- 
tuelile de asigurare, iar, altele nu, astfel! 'că în“ cazul din 

"urmă acestea trebue 'să se “plătească separat. Vama şi chel- 
tuelile “vamale "precut”. şi alte cheitueli 'cu' totul'' ntobiti- 

-muite. (d. e. repararea ambalajalui) | nu se cuprind n nisi odată 

în acele tarife. 

“In cele mai multe”. căzuri bratara. masfi platește 

contul de: cheltueli,: “ai tar expeditorul mătfi: Prin urmare;: 

când se da: un ordia de expediare, trehue să se arete, cui 

se va iremite: contul: de chellueli: Un mijloc, foarte comod 
pentru plătirea, cheltuelilor 'de” expediare. de cătră primito- 

„rul mărfii este 'aşa numitul! ramburs de cheltueli.: "Sub a- 

cesta: se înțalege- ordinul dat 'de 'câtră 'expeditor celui. ce 

transporlă marfa de a predă. primitorului marfa, numa 

-dupăce acesta va fi plătit. cheltuelile arălate; suma înca- 

sată în modul acesta se predă” expeditorului. — Dacă. tre- 

„miţătorul -plâteşte. cheltuelile de; “transport, atunei se zice, 

că: coletele. S'au expediat: franco... - 

„Suma; unui -cont::de: cheltueli dintre, expeditor ş şi “des. 

- tinatar se. acopere, prin; ramburs. sau..prin tremitere în: nu- 

-merar-ori prin. poliţe (trata, sau remise)... Dacă expedito- 

rul'si destinatarul stau în o legătură continuă, atunci ţin so: 

-coteli reciproce “în: un. cont; curent, ! achitând. solăal, aves- 

ituia -cu -ocazia; incheerilor socolelilor: lunare... . .: 

Cei mai mulţi expeditori € opresc dentru un timp scurt
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în pieţele cele mai importante de expediţiune, . sau în o- 

urile, de descărcare, colete sau, tremiteri mai mici de măr- 
aaa ata 

de nisposturi c colective“, de „coniplgctarea unui vagon“. 

Expeditorii oferă, o astfel de reducere a preţurilor de trans: 
| port şi în -caz. când mărfurile „predate au o anumită greu- 

tate (d e. 2500 de kg. sau . 1000 de kgr.).. , 
>. Când expedierile se fac prin mai multe. "societăţi sau 
prin. .. dcosebile mijloace de comunicaţie | (d. e. „tren şi va- 
poare sau corăbii), atunci expeditorul, 'care S'a însărcinat 
cu. tremiterea, trebue. să aibă un alt - expeditor, care să în- 
grijască, "expediarea mai departe. " Acesta. din urmă se nur. 

- meşte expeditor mijlocitor. Introducându-se vagoanele. di- 
recte, prin .care administraţia căilor ferate face expedieri 
până în ţinuturile cele „mai indepărtate, expeditorii . inter- 
mediari au devenit din ce în ce mai puţin oecesari şi ex- 
pedierile s'au simplificat în general foarte mult. 

| Cele mai insemnate locuri de expediare 'sunt princi- 
palele. pieţe comerciale, cu deosebire oraşele de “porturi Şi - 
piețele, în cari se tace încărcarea din vagoane în va apoare 
sau viceversa, .. 

ii 

| “1 Circulare” şi oferte. îi 
pr 
Pr. 

- Cireularele expeditorilor sunt  avizuri. - de! expediţiuni. | 
Aceste avizuri arareori sunt generale, mai :: adeseori trae- 
tează- mijloace noue:de  expediare.pe noue :căi: de comu- 
nicaţie. Pentru o 'orientare 'sigură li se alătură tabele des- : 
pre: costul transportului şi a tarifelor. :de: expediare, la . 
compunerea cărorua''se cere o cunoştinţă : foarte. amânun- 
ţilă -a- deosebitulor . tarife. “ In ofertele: de - expediţiuni 
diferitele, mărfuri sunt orânduite după clase, pentru” „cari 

pi 

 



Suul stabilite felurite prețuri, sau se, tratează numai ex- 
pediarea unei singure grupe de mărturi. Preturile de expe- 
diare sunt: arătate: aproape în general” pentru 100 de kgr. 
in bani, centime, heleri sau pfenigi, astfel că leii, trancii 
coroanele şi. mârcile nu sunt numile. Circularele in afaceri 
de expediţiuni se tremit mai adeseori toamna şi prima- 
vara cu ocaziunea închiderii şi deschiderii navigaţiunii pe 
fluvii. Prin aceste circulare se atrage comitenţilor atenţiu- 
nta asupra modului: de .expediare valabil pentru viitor sau 
a mijlocului mai favorabil de, expediare, a Aa 

276. Girculaira unui expeditor, INN 

E AD 

Viena, 1 Maiu 191. 

Domnule, 

Alăturat avem onoare a , vă tremite cele mai noue tarife 

ale noastre de expedițiune dela Viena în spre principalele sta- 

iuni de vapoare din. Austro-Ungaria, Serbia şi România, ru= 

gându-vă să bine-voiţi a vă folosi de acestea: - Pentru cantități 

dela, 2500. de kgr. în sus suntem gata să facem o reducere de 

preț şi în privința aceasta putem să vă dăm  informaţiuni, 

dacă veți binevoi . a. ne - întrebă.— Puteţi să vă Folosiţi de mij- 

locirea. noastră şi “pentru transporturile cu calea ferată de aci. 

Mai departe vă atragem atențiunea, că complectăm re gulai va: 

goane colective dela. Bassel,. Bogreuz, + . Feldhirch.şi ., Lind u în 

spre Viena, prin urmare putent” să vă. facem . înlesniri at 

mari” şi: pentru transporturile la: Viena. Aşteptăm ordinele d- voa- 

stre şi vă rugăm 'a primi” asigurarea deosebitei noastre 

Ra Pa . 
v stime. î | | 

Nae N. Schiiller et Comp. 
2 R IRIS) - : i , | 4 | 24 _



  

_ goi. 

i mi 071: 'otastă de transporturi colective. vi“: *: 
a a ga Pa : a, di IE: i: pl za Viena, 1 Octom re. 1911. 

| „ + Dommilor. Gavrilescu: el Comp-, : E îi 

rai „ ii, EI + Bucureşti. 
Regata ELI DAE LD eo Ei E E a E 
i Prin aceasiu' ne permitem 'aivă atrage aten-. 
iunea în un mod special asupra transporturilor 
noastre colective dela Viena la. 

Belgrad, Bucureşti, Granica şi Podivoleruska 
în. legătură cu Rusia. 

| La cerere suntem gata a vă servi cu înfor= 
mațiuni amănunțite în privința aceasta. 

  
i a | Cu. toată stima. 

_ i | N. Schiiler et Coinp., 

270 Oferta unui expeditor. - Ă 

mu Bucureşti;:20 Fevruar 1911. 

îs unu „Domnilor Grigorescu et . Negreanu, 

„N 
„_.. Bucureşti, 

| Avem onoare a vă înştiintă, că am reinceput 
tremiterea şampaniei,: ce" fusese întreruptă din cau- 
Za frigului prea mare, şi deci. vă învit "a-mi co: munică ordinele d-voastrg în: privința aceasta, ca 
să vă expediea: şampania în modul cel. mai eftin. 

Sunt în: totdeauna gata cu plăcere la ordine. le d-voastre. nu | | 
Cu toată Stima. | A e | p. pa. G. Vârtic, : 

IE | I. Bogdan.
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279. Oferta specială a unui expeditor din Hamburg cu arătarea 

: A „reducerilor de transport, ia : 

. | , a D , Hamburg, 26 Feuruar 1911. 

Domnilor -Witmann et Kohler,, . 

“Viena. 
* 

„. Astăzi vă: motez următoarele preţuri efline de 
fansport, valabire în curând pentru:pei în ba- 

duri, franco -: Ia 
dela Londra cu 490 d | 
op ui n 570 „pr. 100 ae hg.. - 

| „ Liverpol: „. 620 „|. : e. 

până la gara. de nord-vest din. Viena, -. . 

De aci expediarea se face cu- caicele . societă- 

ţii mord-vestice, durata transportului Hamburg- 

Viena este cam de 12 zile; asigurarea. nu este 
cuprinsă în preț, de oarece presupun, că aveţi o 

poliţă generală pzulru afacerile d-voastre, prin ca-. 

ra sunteţi acoperiţi şi pentru transporturil2 pe upă. 

| Prefurile ni:zle fiind egale cu ale: concurenţi. 

Jor iei, sper a fi onorat cu ordinele d-voastre. 

Cu :deosebilă stimă. 

“Succesorul lui E. Neumann. 

':980. Oferta unui 'expeditor pentru întrebuinţarea unei noue 

" . i căi de transport. i . 

. - Bă ă , . | “ | i ; . i . , 

5 a Galaţi,: 11 Decemwvre 1910. 

Dommilor Coltofeanu et Dobreanu,. | 

E | = a Galaţi. 

Anotimpul fiind înaintat; nt vi se mai poa- 

țe recomandă întrebuințarea Dunării peniru expedi-
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ți mile d-voastre ; de aceea me permitem a vă a- 
lrage atenția asupra mijlocirii noastre pentru. 
ruta dela: Hamburg, Rajlerdam sau Anvers prin: 
Constanţa până aici. | i Si 

La : cerere vă. tremitem cu plăcere preţurile: 
noastre de transport, Si 

N Cu toată stima. 

Schencher et Comp. 

TE ME. 

35. Vasile Brăescu din „Galaţi oferă la 1 Marte serviciile sule ca expe- 
ditor, -alătură spre orientare o listă de prețuri de transport şi atrase: 
atentia asupra deschiderii navigaţiunii: pe Dunăre. El este gata a îa- 
ce transporturi în sure şi din orice loc nenumit în listă și va calculă 
în totdeauna pentru acestea cole mai cftine prețuri.  -: : . 

„86. S. Fratelli din Triest anunţă d-lor ' Schencker et Comp., din 
Iaşi prin scrisoarea din 1 Noemvre nouele lor preţuri de transport. 
Transporturile pentru coi mai mulţi articoli s'au “redus; cu deosebire: 
transporturile pentru cafea în saci până la gara Iaşi, tranco. Dânşii 
au întrodus un serviciu de transport colectiv în spre Iaşi, ce-l oferă 
în un mod special.—hăspunsul din 4 Noemvre cuprinde mulţămirea şi, 

„ asigurarea de a se folosi la cea dintăiu ocazie de serviciile oferite. . 

2,. Ordine şi executarea acestora. .. 

Ne folosim de nole de eapediare, ce sunt tipărite şi. 
cari trebue să se complecteze in locurile goale, când dăm: 
odin expeditorului - din acelaş o-aş cu noi dea scoate 
marfa din '“măgazia noastră şi a o expediă.la adresa pri- 
milorului. Adeseori astfel 'de. ordine se dau şi numai prin - 
predarea .resperlirei scrisori de: trăsură. Expeditorul ade- 
vereşte primirea pe un duplicat al nutei de expediare sau 
prin 0 dovadă de primire. . , - 

Dacă destinatorul voeşte să adues: marfă dela 
igară, vamă sau dela locul de debarcare ori să o tremită 
undeva, atunci dă expeditorului ordinul respectiv verbal 
sau prin un blanchet tiparit, in care complectează numai 
lucurile goale. După aceasta expeditorul tremăite mărfurile îm- 
preună cu 0 dovadă de predare, la 'care se. alătură: o do- 

A
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Câte odată expedilorul arătă un ai expeditor ca pri- 

mitor. mijlocitor şi îl. insărcinează, “ea să avizeze pe” adt- 
văralul destinatar despre susirea. m ăi furilor. Acest din ur- 

mă expeditor avizază de cele mai multe ori pe destinatar 
prin o scrisoare tipărilă, în care tot. odată se oferă să în- 

grijască vămuireă şi să tremită marfa mai departe. 
Ordinele cătră expeditorii din ofară. de” primirea şi păs” 

trarea sau stremitereă mai departe a, “mărturilor se tac! tot- 
deauna în scris şi se dau 'sau de „remiţător sau de desti. 
natar. O astfel de scrisoare trebue să conţină arătarea 
semnelor (mărcilor);. numerilor, a modului. de impachetarer 
a conţinutului coletelor, numele destinatarului eventual al 
tremițătorului, ordinul, ce se. va: face: cu marfa şi arătarea 
acoperirii eheltuelilor. Dacă se cere asigurarea mărfii, atunci: 

“trebue să se arete. valoarea” aceleia. Arătarea acoperirii 
cheltuelilor poate să lipsască, dacă in această privință s'a 
convenit deja de mai inainte:— Când se dau astfel de or- 

„dine de expediţiune, tremiţătorul. adeseori are cuno ştință 
numai despre semne,: numere, despre modul „de. împache- 
lare şi de cuprinsul coletelor, pe când in ceeace priveşte 
expediarăa mai departe: şi socoteala cheltuelilor. nu ştie ne- 
mica. In astfel "de cazuri: destinatarul 'trebue să. facă cu- 
noscute la timpul cuvenit aceste ultime indicaţiuni prin o: 
scrisoare, să dea ordin în privința. mărfii (să dispună de 
marfă). Dacă expeditorul primeşte mărfuri, fară ca tremi- 
ţătorul sau: destinatarul să-i fi comunicat, ce se faca cu 
ele, atunci trebue să le păstreză şi să tatre he pe. destina- 
tar, ce va face cu ele. i . 

- Expeditorul arată indeplinirea ordinului prin avizul 
de expediare, Ja care alatură contul de cheltueli. “ In cele 
mai multe cazuri aceste avizuri se tremit destinatarului 3 
numai când mărfurile se expediază franco, atunci avizul 
dimpreună cu contul de cheltueli : se inaințează : tremiţăto- 
rului,: pe când destinatarul primeşte numai un aviz simplu. 
de expediare în formă de scrisoare. Fiecare aviz de" expe- 
diare trebue - să conţină raportarea, la ordinul primit, nu- 
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mele tremiţătorului,., eventual, al „ destinatarului, -: arătarea 
semnelor, numerilor, greutăţii, a modului de împachelare 

şi. a conținutului coletelor, înştiințarea despre tremiterea 

mui. departe a mârfii şi calcularea contului de cheltueli. Când 

se tremite o cantitate mai mare” de mărturi, atuuci! “greu- 

tatea acelora nu se arală în sreisoare, ci se alătură la seri: 

soare o notă de greutate. pa 

Dacâ la tremiterea unor “mărbari este trebuinţă de unu 

expeditor intermediar, atunci de cele. mai multe ori expt- 

ditorul cel dintâiu anunţă tremiterea mărfurilor nu numai 

expeditor ului mijlocitor, ci şi destinatarului. Funcţionarii 

dela" serviciul de exploatare a căilor feiate' şi.agenţiile so- 

cietăţilor: de: naviguţie servesc-in anumite. cazuri ca un. fel 

de expedilori: mijlocilori. m e a aa a 

Ne folosim de mijlocirea expeditorilor şi la vincu- 

lareu și aretarea mărfurilor expediate. Prin vinculăre se - 

înţălege lremiterea mărlurilor la o “persoană. intermediară 

cu or dinu de a 'le predă 'celui: ce; le-a comandat: bumai in 

schimbul plății sumei facturei. De acest, mijloc . ne "folosim 

însă, numai. când nu voim să refuzăm o comandă, ce ni s'a 

făcut de un comitent cu totul necunoscnl. Aretarea (arreter) 

mărfurilor este oprirea acelora la: un loc în timpul călâto- 

riei spre a impedecă predarea lor | a destinatar ; aceasta 

se iotâmplă numai în cazuri de falimente ! sau de încelări 

de plăţi. i ' 

De aseminea ne tolosimm de „expedituri, câng mărfu- 

rile 'se vămuesc la oficiile “vamale delă' frontiera. Pentru 

înlesnirea, parlicuiarilor şi a comercianțilur, direcţiunea te- 

legrafelor: poştelor şi telefonelor a înființat. pe Jânga _ofi- 

ciile vamale 'câte” un . birou. de comisiune şi expediţiune 

(cari în schimbul unei proviziuai îndeplinesc formalităţile 

vamale pentru „coletele poştale, transportându- -le la domi- 

ciliu), iar, direcţiunea câilor. ferate. câte.un. birou. de: expe- 

diţiune atât la oficiile vamale din interierul tarii, e câtişi la 

cele dela graniță. : Ea SU 

. isi 

  

. | poat pei „tii ei pa Deta? “it



, — 595 — 

201, "Ordin cătră 'uii expeditor x forma uuci note de 'expediere. 

Doinmilor 
„i 

+ 

. Schenker - eţ,. Comp... Bucureşti 
7 

Strada Doamnei 8. 

Si mu IN ERE 

- Tremileţi cu, mică vileză domiuulor P. ei D. Ili- 
escu, la laşi, stația *—= peniru. capediare mai 

depurte dom muie 

  

      
  

      

  

  

  

  

  

    

- Pără prescripţiuui ' speciale reci 
"cu trenul de:mariă şi nefrancate. ..! -. pat za 

RT 

a 

7 i 

fi a m: - 

! No. n haz „1 Valoarea NR 
Marea|No.| bucă- âmbalajul | Conţinutul Greutatea de asigu- Ramburs 
iilor | a o" rats 

. ie . . Do a Pa. . .. - 

e. 582 az Bal, Cărţi: | 182 kg. 

' « a 
MI , vi Ea E MERE 

! t , . - IA | 

Ă „o. a 
ÎN , Ea pepe PER ze Ă MEI | Di 

Bucureşti, 1 Seplembre 1911. | - , 

e tata 
Ă ÎN + Semnatura .predătorului .. 

« „. 0. Sfetea 
i a tan pia EIEICE 

r 

ziproce tvate mărfurile se "tremiţ 

Mărturile destinate pentru anumite localităţi, « cari. sunt totodată 
stațiuni de tren şi stațiuni de vapoare, în caz d 
speciale, se tremit cu trenul. > 

acă nu se dau ordine 

+
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203. Socoteala unui „expeditor, despre o marfă primită şi 
“expediată. 

„. Bucureşti 30 “Noembre 1972. 

Domnilor G. , Duma a Co, a > 

Bucur e3ti 

In urma ordimului, « ce 'ni d. aţi: dat Zoey i 
astazi, dela gară Pentru contul d-voastre Şi Vam tremis 

D.C. 1 bal de ele. : Vă alătirăni zota. de chelheli î în a d a ii i iii, 
„Sună a . 

i 

a printi 

12.60, rugândii-vă a ne pune n dispoaitie “această —— : 
sumă la caşsa d-voastre. î 

"Cu deosebit stimă. elit 
1 Notă de Che A, Frăţilă at Co. 

E 

See mi * Bucureşti, -30 ” Noembre. 7927 

i “X0ba: De GitBuroerii. LR 
: j Domnii G. Duma et Co Bucur eşti datorese, 
= D.C.i bal d6 pele, 30 kg. tie : 

“ “Tremiterea d-lor L. Tarnei et Co.,: -Strombridge. 

  

Travsport până la Hull --:- 3: E = - Sa A 3.10 Rambursul dela Hull... cp 95 cransportul d dela Hull pâ ia la Bucureşti og 4:95 ” Cântarirea . i a i 0 o o Da STA 8.40 aa E e o ai E -ă1195.— - - Ta 2 Li 10.45 at + Adusul şi Porto 5—9.15 i a: E 1. 1260 
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204. Formular (cartă poştală), tipărit, prin care. expeditorul 

avizază pe destinatar. - 

SCHENKER &Ce | Galaţi, 220118 
i EXPEDIŢIUNI . i i 

GALAŢI 

   
- Aderiă « onoare a vă înştiință, că ă peste Duţin timp sosesc în. 

„Portul Nostru, vapoarele:::... a te ESL 

şi vă rugăm a ne Irimete "neintârsiăl cunosarizeiilele: rela- 
tive” pentu a îngriji imediat. de cele cuvenite, evitând asi- 
fel Supunerea mărfurilor da magasinaj.. 

i 

DEA INI LE Deta ORI Cap oală stima. 

Schenker: & Comp. 

Ei E i 

PRE | : ui 
295. Formular (cartă poştală) tipărit, prin care expeitorul 

confirmă primirea unui ordin. aa 

  

  

Pos.. aaa. Ra . 

ii m Galaţi, 0 ae eee l 9 11 

Diane 

- Confirmăm primirea scrisorii d-voastre din i 
înupreună cu... N conosanient . ÎL Jaclur, „ASUra 

“mărfurilor următoare ;' e A NI Ă 

- şi von procedă conforui dispozițimilor « d Doastre. 
PE 

* Aşteptând, nouele, d voastre. ordine,” 

    

- | DA a vi saităn, „cu toată stima. 

e Schenkher & Co. . .
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. 

“286. Avizul expeditorului cătră destinatar. 2 

Craiova. 5 Aug gust III. 

Domnului: loan 'Lanco, 

Craiova. 

La vamă se află ” 

1. 7. Nr. 15100 şo baluri de cafea Iava, 

Jremise de domnii Morgurgo et Parente din Triest. Dato- 

rați pentru ramburs şi chelheli. L. 196.65. Vă. rugăm a 

printi adeverinţa de eliberare, plătind suma arătată. mai. 

Sus şi predându-ne această: scrisoare. . ... „- 

2. „(Oarele cassei sunt dela 84 —z a. m. şi dela a 34 7 

oare p. 11.) Ne E 4 

Dacă doriti, ca să vă  remitem | şi să aduceni marfa 

la magazie, atunci vom execută prompt ordinul şi cât se 

Doate. de. eftin.. 
  

  

” Cu toată stima. 
Observaţiune: 

Oficiul vamal respec: ]. Mureşanu et. Comp. 
-tează  udererinţa de -eli- NERO a Ea Li iata 
berare numai atunci, când |. ii, i: 

ş este prevăzută cu semna- E - 

Di i 

  

Mă şi stampila părţii. i | „ i 

Ei 287. Ordin expeditorului. | 

Bucureşti, 17 lunie 7911. 

Domnilor F. Martin et Comp. - ! 
N) 

“Braila. 
a. a N Ă . . ” 

Domnul Teodor Savin din Odesa ne. conmenică: 'că 

-va expediat pentru socoleala noasiră, 

2 baluri de îuft. Vă rugăm a primi marfă şi 'a 6-0 

dremile cu trenul de niarfă." Cheltuelile le : vezi rainbursă. 

Așteptânad răspunsul, d-voaste, semnămn 

    

NE _ Cu toată stima. 
i N. Tomuta et Comp.
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„208. Aviz de expediare: dimpreună cu contul de cheltueli 

ii Brăila, 24 Iunie I9I1- 

„Domnilor N. „Tomuţa et: Comp. 

” i: Bucureşti. 
Am primit dela d-nul Teodor Savin din Odesa 

NT, C.B. Nr. "fus 2 baluri de iuft B'to 503:/- Kg, 

pecari vi le-am expediat prompt cu +renul de marfă, conform. or- 

dinului d-voastre din 17 ct. : 

“Dorind, ca să primiți marfa în stare bună, vă comunicănu 

totodată, că am rambursat asupra:-d-voastre cheltuelile, ce le-am. 

făcut, în valoarea de 

Lei 15,40, conform contului alăturat. | 

Cu toată stima. 

F. Martin, et Comp. | 

despre 2 baluri de iuit,. 

Cont de. cheltieli CD primit del 
d- nul “Teodor Savin din : Odesa cu' vaporul. „Rusia“,. căp. 

Demidoif, şi pe cari le-am expediat cu trenul de mârtă la. 

vamă din București pentru domnii, N. Tomuţa et. Comp.. 

din Bucureşti. 
    E 

3 

N. T. C. [2 bnluri de iuti Bă 503| 

BB... | Transportul - dela Odesa .... L.'- 10| 70 

-| Cheltuelile vamale. ă 20 b. per.| A Ț 

„No. 11/45 | colet . ao: 
n Porto şi cheltueli Taărunte E ” —: 60|. 

Expediarea'ă 30 b. per. 100 Kg.! :1| 50], 

Cheltueli locale incl. proviziunea |” Ș 

„ă 40 per.. 100 Kg. - 2| 20]: 

AI e „Acoperit prin ramburs L. 15 40 

2 

Braila, 24 lunie 1911. |-: 

P
a
 

e 
c
e
 

me
 

  

  
  

     



Bai Mă 

1209. Foznular tipărit, priu care expeditorul! avizază pe destina- 
. tar de tremiterea mărturilor. 

SCHENKER. 3 Comp. 
EXPEDI IUN I INTERN AȚIONALE - 

Pos: 

„ma. 
  

    

Avem onoarea vă comuni ca, că din bre 
mi verea 

-am Rxpediat la aazesa d_voasire 
  

dorind să primiţi în stare bună acesi 
vranstport. 

'. Tot odată vă dăm mai j.os specisica: + 
viunea cheltuelilor de Lei... 
cu'care transportul în. chestiune este. 
incărcat şi:care sumă ne-am'permis a... 

Recomandându- -va.. Serviciile noas-— 
tre Și pe viitor, semnăm 

Cu deosebită. stimă. 
- Sucursala din Galaţi 

_ a casei 
Scnenkez & Comp. 

  

- Specificaţie . E CaUe_ 
Lei : Confornu notei anexate. D > : Vama conform chitanţei. 
n Magazinajul la gară. 
pă : Declaraţiunea vam. şi timbru. 
” „3 Ser. detr, și reezpedițiune, 

Na : Camionaj ia predare.. 
» : Provizionul şi porto. 

Suma Iei:
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-290. Ordin de vămuire şi de expediare. 
.. pp LILI ! i. 

” Bucureşti, 29 Noembre 1911. 
EI DIR E a ae : 

Domnului Tache Manicatide, 

pa i -donstanţa. 

Recomandat, 

Alăturat avem onoare a vă remite 

un . conesament asupra: 

"Ei ei Ci '/« 16''saci boabe ':de cacâo 

in greutate. Bito:1025 Kgr., care. irans- 

port va sosi in zi. lele acestea pe bor- 

„dul vaporului. “francez „Charente“ și vă 

rugăm, ca la sosire să-l vămuiţi acol0 

şi sâăni-l reexpediaţi la adresa noas- 

„ră. gara de noră, Bucureşti. 

Vă mai alăturăm factura originălă 

a casei expeditoare împreună cu O:co- 

pie a poliţei de asigurare şi o notăde 

greutate. 

Va salutăm cu stimă. 
or 

(58) M. Economu et Co. 

Anexe 

1 Conesament 
1 FPactură. 
1 Poliţă de asigurare
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„991, Răspuns. 

Constanţa, 30 Noembre 1910. 
7 

Domnilor 

M. Econumu et Comp., 

Bucureşti. 

Confirmprimirea scrisorii q-voas- 
tre din 29 ct.: impreună cu conesamen- 
ui Şi anexele notate de „d-voastră a. | 

transportului : De i 
E. ec. 1|16 16 sâci boabe:ae cacao 

kgr. 1025, pentru care la sosire voiu 
urma intocmai dispoziţiunilor a-voas- 

Mulţămindu-vă vă salut 

| Cu toata stima.: 

(Ss) T. Manicatide



  

    

ai 
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east aa bena) oa aiba . | - 

sa 292. Executarea ordinului, 
= 

Ea AA pi 

3 3 , Coustanţa 4 lanuar 197]. 
a = 

. 

= 3 SA «(Kustendjă) ac A 

= E PRANSPORTURI INTERNAȚIONALE! Exped.: "No. 5891 

se Ez. „Bruenn“ 

23 TACHEAMANICATIDE. - 
CONSTANȚA - Domnilor M. Economu & Co. 

Strada Cantneuzino No, 40. - a Bucureşti. 

COMISION,” EXPEDI FIUNI | ie iai! onoare a vă comunică, că din 

AGENTURA & INCASARI | ” trimeterea * "d-stră, PI "expediat prin 

_PRIAIA FABRICA ROMANĂ. cui “VAzona C.E. R.. la adresa! d-tre, transportul 

"DE: OCRURI: SI CULORI) AN înaijos. s notat, "pentru - care făcerea 

îmi. va, serzi, drept. aviz de Primire în 

scadă. 

„n
o 

ră
m 

ar
 
ro
el
an
ă 

po
st
er
io
ri
 

. 

a 
ri
di
că
ri
i 

lo
r 

di
n 

ga
r 

DEPOZIT GENERAL, “ur: 
o 

g 
Ui . i pT 

ze: ” “RUN A e ii AL5), GRETA. a *"Spesele zel “onjorii 'Specifica- 

£ “tiu de“ "mai jos, în sumă de lei 

a B IE0U SPECIAL “VAĂIUIRI 163.85 mi-am permis ale rambursă. Ku- 

Ta Adresa telegrafică : „MASICATIDE:* gându-vă a mă onoră şi în viitor cu 0ţ- 

5: "TELEFON 22 dinele d-stre, vă salut cu toată stima, 

gi» COMISION. DEC CEREALE . Tăcke Manicatide 

= 

„Nota, Speselor 
          

Marca] No. | E | Felul | continatu | Kg. Specificarea, Speselor Lei be: 

O . 
  

  

an
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tu
ri
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es
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di

fe
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el
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ce
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ar
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ur
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la 
A
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r
e
 

tr
an
sp
or
 

” pe 
N toi 

EC) 1/16 116| saci | cacao 1045 ICheiaj | 40 

Qop:.-.h Naulu ramburs până aci |“ | 

Vamu conf. dec. No „ 8761 146,5 30 

CAR form, ian, şi de conasam. 3,50 

Scrisoure: de trăsură 1. 90    * “ÎDesanuidere şi “Toambalare 

, Descărcare . din vapor. 
Să 

  

, Dicu N vi 

7 Di vo, SAI A, 

              Yo
ri
fi
ca
re
a 

gr
eu
tă
ți
lo
r 

şi 
a 
co
nţ
in
ut
ul
ai
 

tr 

CA pr | R a Spese E 
Po mu [e relua za 1 11] — 

Ace Popizioni, | e Î 

„ul sh bi | Porto şi timbre A 45 
pe a Dea . i . Dra 

| Ă | Asăjiirave a Al 

ami Po sf -—— 13 | 163 5      
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„293. Ordin de expediare îranco. 
za ie ta pie tit 

Liverpool, > Decemore 7910. “a ! 
RER i t 

Domnitor, Bune e Comp... 
-.. 4 - . [Pa ” it ir Mia oz     i =np ; pan 

„di Ț Li i Hambirg. 

fi ut 

eterne tel 

    e “ma curând veți. primi cu, jiafoi. ul, „Gedrg”, ca- Pi FA Pin astăzi. aci. Pia a re E ia i Gu TC, 4148/og. 73 baluri, de, „resturi. de pei, _Be''cari vă 7og'a le'Tremile franco” cari tenta de map. "Jă domiulor  G. Tiirhircanu et* Coup. din București. - „Binevoiţi a .Irage. asupra mea 70 Lev din, Scurt Suma. a cheltuielilor. d- "Voastre, i Va, „I7Mitesc, * că: marie, sa 

     

mă asgural QC matii 
iu e, Da ei, SU LOI Lar, 

Ma iu NIN a Cu; deosebită s Stă. Ie de ae > Pot tt James" Zlughes. 

“a '203.: “Aviz destinata lui, 
name mamei a m mem aa mm mem mar DS Tae ma emma a 

  

   

  

4 ' Pi : 
Ei ii ta ate at » Hamburg, 9; Decemure! 7910, a: a tc ce e aa, Dia -i - pt Di. G: “Turtuiăirii ai: Co, ARIE Ş ț i Ni pat : E . îi 

mii : : : i Fucureși i- ., „ui ia, 70 av “7 i : 
; 1 

Dai ae . Astăz 2. Van. !remis fianco cu (reni de inarfă | a GTC INo. .4146/03 78 baluri de reshiri de pei. îi alăz ordinul donmului Iames Anglieș din Laoeri, i i oo], . Pe 
' e 

z: vă rugăm a: 
domn în ceeace: 

Se Vă alăhivăm nota de greutăte ȘI: în ândeptini dispozuțititile mmitulut i Priveşte ireiiterea noastră A i 
pi grenlate” po “Ci toată Stima. A 1 Notă de. ii : a
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- 295. Răspuns tremițătorului,; şi alăturarea, „contului de cheltueli. 

Hamburg, 9 Decembre 1910. . 

N Doninuleii “James Mghes, E 
Liverpool. 

Na eri 

Priu soriseizisă d: voasii ăi 3 ai ați 'Vinevoil a 

ne anunţă, că afi expediat la adresa noastră 18 baluri 

de vesturi de pei, insărcinându-ne a le tremite franco cu trenul. 

de marfă domnilor G. Turtureanu et Comp. din Bucureşti. 

Acuma avem. onoare. vă anunță; că am primit ieri marfa. şi 

astăzi antişi! :expediat-o. Conform : ordinului, ce ni'l-uți dat, 

“am tras asupra d-voustre suma: alăturatuluri” cont de cheltueli , 

în valoare, de ni air i aaa 

A 981. —cu cursul de 20.40 cu si Mi a 

£ 18, 85, 6 pr, â. vistă, 0.- L. tznintieher. 
* EN Rai 

Ela De Cu. deosebiță.: stimă. 

      

    

    

4 Con mite + a ""Biume E Gein 

Nec SE 
Aa LE) ST, Ş d 

N "Coat: ds, cneltueli. 
aa 

o entrut domnul “Tames Mages
t: Lira pe 

——— 
—— 

a despre” i martă de” “mai “jos pri ! ml 

GT: “c. nită” cui vaporul «Georg»
, “şi ex 

  

  

    

  

:4146/63 |'peaiala, trance a: di G: “Turtu- ep - 

ua îi “Țreainu et” 'Comp. . din. "București AI A ni 

| B baluci de” reșturi, de jei Be js gr. 
A 

si II „a Transportul, dela, „Liverponl, |: î., i: 

n “până Ia Bucureşti £ â. te], „ji 

al 640 pr, 100, gpnezanti .267|.90 

i bucerea la gară sa pe 
"4 150 |, 

Porto 1. eee —| 23 

„Provieiunea de expediare a a 

Aa „90.pt, pr. 100 kg. -,,: i 8.87 

m sea o | pereBL [ic 
Hamburg 9 Decembre 1910. "Vai glato. 

Bume e et Comp. 
-        



“care. Sosește, cu vaporul „Edem Mora Vă rugă la Sosive a le pri. 
Corabia. „la: adresa; oastr-ă Crâioua,. 

dori, ca.Iransportul acesta. săi see 

măi Vepeale 'lă Corabiă,. arătândi. -7e i tablei cât costă frachiuij dela. Gâlaţi 

_ 

5 340 
e : PPE POI II cepe tai oi e 

ronirtzitea ah în?u:296, Ordin de -expediare.,;: Hs ruteni d 

Sare a ti ÎN 

„Craiova, 9/2 1 Seplembre. It. 

. 1, DOREA as 

nea mesi 

Domnilor:  Scheribei et Corp. 
AA A Sb a ai mi A i in Pia 99 am at ut Mă | „Gălaţi. 

4 

ti 

a . 
aa, si 

aaa 

- 

a aci sp iţi       
îi pn 

, „d 2 primii. oferta. d-poasire din, zii, 3. ă. No: 745. de'care- arms Iuat: notă „iȘI de- acuni înamle: vea peaierile le. vom face» rin» d-voastră. 3, Pete pi Alăturat vă înaintăm conosaimentul + Linie“ pentru „Zransportul' cu: îi viii Mi „A. "70: tâbla. Dhimbuilă: ro: Zone; see 

Îşi Say IX 

"pezitru 101, şi 
mi. Şi a d expedliă via 

Având însă” “iii “Prebuință de “această ablă 
YPedieze:immediat la. sosirea -. lu -din - Galaţi cai. “Socielatea-- "austriacă; "Sag: ungară, . -adecă * Cai, “care „Poate IG see ale Să se. „etpedieze, 
ână, la Sosirea 

la, „ra a1ova . ua Corăbia Brin soctelățle acesteă, „Și câna Credeţi. cd şo-: seşte vaporul „Eder, More“ lă: Galaţi, i Pentru Vâniuireoă. ânăintăns- inclus copi de! Pe: factură. şi vă.  7ugău'a face acâlo „9bei “afunile: va-! măle: DOL cai 
i ' VA sebtăni rasta sul d ibstre cur inloarcerea po Stai. Ea pă  Safirtăne : i N | E DE tii dia 

  

"Caz? foată Stima. 
;p Andriescu et fii 

I sameli ti 1 - Cono 
i 

Copie de factură. (a 
Recomandală. Oa E Î , UC) da ve il e 

tea „su Pe gi i 

t>
 

29
 

» 1onston 

i j. 

i 

4
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297. Răspuas—| ) 
. = > ii 

„Galaţi, 1285 Septănăre inu. 

  

    3 reia 
al 

    2 

“a 

t
t
,
 

un conesanieni : pentr u ' 10 tone de “tablă peis/s”). 

-Edenmor e, pânitru: a: care vă. mulțămim- foarte DA şi 

vă asipurăm. că. vom factuă „eapediţia cu toată! 
i (8) 
Sat - 

promplituilinea: doribă. Ș aa a 

“Aneaiat avem: onoare a dă: : remite oferta. pentr u: 

  

pchl de tramspărt, în cazul când exrpedițiaunea. | o dom; 

fâczo pri “Ag gi ziția: dambiană, austro-ungară salu papei 
ap 

să, Şi dă: arătăm, * că. don căuta « expedia: acest, 

b apari: al drivastre br A weţia dapubiană ori: 

   
     

    

    
Asttam e cu: pace none d-voastre cones 

ne
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m
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mi
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: Cu “toată stima. 
z ; Schenker et Comp.     
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ăn i ( corabie englez 
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„11.299, Executarea “ordinului “(formular tipărit împreună cu contul) 

. o: DOES : 

EL None  “SUNDENIRR d '9m ale 
Bord. Wo. . d leii d ! |. O 

Iae Expediţiuni internaţionale Sue 
- Connos. ............ PI „. Constanţa, Bucureşti, Galaţi, S 

. . . , pati oa ii 

Domuzlor P. Andreescu & Fii, - 

. iri pie 
Craiova. .. | 

Capota tolea iii 

Primiţi din trimiterea _7/. waz capediat vă- 
_muit prin Ag. rusă franco, ' transporturile ui-! 

“ mâătoare: DRE m 

Schenker & Co. 
aer ia 

  
tatii i cc 

Marea | No. | Câtimea | Folul CONŢINUTUL Greatatoa * 
- pe ie et ti 
  

pd. lao. eg. | Zată ptumbuită "10250 îi 
pe i at pi atei it 

e . 1) îi i 

| ini ia its 

1 Import | ini: sh 

1, Faclură IE a 
Sa apa Ata , ta , Pt 

N 

' , azsetere ARI af ta ae 

: ? APA pre - itp TNT           
„d 

i . : . „- .. Pt a 

Vă rugăm a remite valoarea riacestei : note casei; nvastre +: 
- din Bucureşti. Verilicarea “greutăţii, a conţinutului, a stării tran- 

" spurtului sunt a se. face de d-voastră înaintea rădicării lor din 

gâra-vamă ; 'r6elamaţiuni posterioare _pentru orice lipsuri sau 
îi 

adi 
.._. .. . : a, tic 

străcăciuni nefiind. admise. A ti 
oi oei 
Age ARI +
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o iii 8I5  Edem More 

ca „CONTUL, FRAHTULUI,. a 
. . | _ Frahtul la Î A Pos. 4155. pi i Hoo kile, [| dei [e 

Naviu Cheiaj -. ii N i aici Ț a. 21, 20: Ramburs | 

Proviziune pentru ramburs . 

Agia ei ş Magazinaj 
i | Locaţiuneşi Guardie | , 

Formalităţi de conossăment ! - | Zinbru frachi i d | i tiu Ji iu re Transport -.., „Galaţi Craiova . Pr a ŢI 
Kgr. 10250 a 217| | „288| BB 
Serisoare de trăsură - 50, | 
Asigurarea . i 
Asignaţiune şi Plumburi, a pe a 

j Duo pe i ce ! i 
Declaraţie, timbre şi revizie. vamală |: i : ! 
Reparaţiunea, coletelor, pt a : Si II Ba p 
Vama conform decl. No. 10386/17265 Di 816| 80 1/2 %]o (taxa de port) ai 3 25|" 55 
Taxa fondului comunal | 

+ : NI : : Taxa 'de consum - et ji ; i | 
(Deschidere) şi cantătire vamală i | 1 50 | “a Îj ! Transbordare şi provizion Il; | pi 

j . e. : : Hi ; Provizion de vămuire | : : ! 
Camionaj 

i i. 
Porto, timbre, recepise şi stalistieă cica d De bai 7 zi tatea ET arze ama ia. de sti ua „SO Mii pi we niitii în See [in „ati De Die at e tru : sie înaitii „Lei pe. ,.4130|-760 '60 Galaţi, 2710]. 

        
„ei 29, art. si îti, ia 
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Formular tipărit pentru i notă, de cheltueli. 
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i aia a & „Corap. 

ri Î Buciresb, 
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Fracht şi “spese contin: anexei. Sa 
 Magazinaj iti ie titi sti de 

uzi e 

„Spese. de consemnaţiune, spice rit 
Petiţia de deschidere” eat tsi srl pi 
Vama contorn declărațiunii, No.. DN 

“Taxa'ide consum: int! iti ata 

:Declaraţiunea. şi timbru, deschidere si reambalarei|: : ::+:" 

„Fond: comunal îi et priit ii aa 

   
      

   

      
    

  

  

          
m te strat îm ii n 
„li Camionaj | 
ai Comision şi eneleuziile- de; “gamuire 
i pa at i 0, pai 

îi SIE N) za aia ela i Lei Lira 

Magazine; - ma zile-a 5 ct. pe: zi:şi :100 ko.|.ic: || 
„|,.Dobânda, pentru, Lei iasa 8flosiu stizile. [Lo | _ 

Nota de transport Total Lei..| -- _|__ 

NE Factura: at: 7 i, mi ” m ma IN N ÎI 

-: D ], i be meet pepe „ii ăi vi | RR 
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37). I. N asilescu' din: iaşi. “aă. ordin d-lui N: Verdna “din Galaţi 
prin scrisoarea din 7 lulie, ca să primească 15 saci de caien tremişi 
de firma G; Benoti din Triest cu vaporul „Ariadna“ al Leoydului aus- 
triac .şi să-i tremită cu mica viteză la: Iaşi! Se roagă,- ca cheltuelile 
să i le treacă în cont. Avizul de oxpediare din 17 Ialic cu contul de 

" choltueli în sumă de. L..:15.;.—, cu.care valoare este debitat. .* . 
38), Drăgănescu şi Bunea din Galaţi au expediat la 2t Iunie 

cu N. F, R. lui G. Cornea din Giurgiu D. B. No. */10 3 lăzi de săpun 
rugându-l să le predce lui Ioan Găvriluţ în Ecobi sumei de 'L: 320 
și a rebonificării cheltuelilor sale. Suma se va tremite cu mandat 
poştal, scăzându-se 'proviziunea-—Ordinul se- îndeplineşte. la- 29 Iunie, 
calculându-se :£ €]; proviziune. 

-39). C. Rudeanu et Comp. din Bucureşti însărcineuză la 8 Oc- 
„tombre pe Schenker et Comp. din Galaţi: cu aretarea a N. D. No. 
"oo 10 baloturi de postav” tremise cu o zi mai înainte cu trenul de 
marfă, cari trebuiau să se oxpedieze mai departe cuN.EF.R.lui N. 
Dimitrescu din Tulcea: S'a dat ordinul, ca să oprească. maria, din 
cauză că numita firmă a suspendat plăţile. La 15; Octombre'se'dă or- 
din, ca să se renapoieze marfa, rambursându-se cheltuelile. 

m... o mea omenire mm nasi e m mame na se ma some mine mmm e 

| psi i Serisori în afaceri de asigurare, 

i. Dintre deocebitele . feluri de. „asigurări, contra perico: 

telor, ce se- pot întâmplă, cumai asigurarile; în. “Caz de toc, 
asigurarile: de transport.şi asiguraile de-valori : au îusem- 
nătate pentru comerciantul! propriu” zis (comeriiantul de 
măirfuri sau bancherul). Prin „asigurăre, în „cuz de fac co: 
merciantul îşi apără “pravălia şi 'proviziunile de mărtari de 
pagubile,. ce ar rezultă din cauza focului; ; prin, „asigurarea 
transportului inlătură paguba, ce i sar: iputeă ' întâmplă dia 
cauza unor nenorociri în timpul: trănsportuluii,: işii-prin asi: 
gurarea valorilor. nu este expus a perde banii, zi alte va- 
Jori, ce le tremite, cu „poşta.>Cel ce se asigura se! “numeşte 

- asigurat, acela care asigură: asigurator Sau asigurant con- 
Jrăctul “de asigurare polifă de asigurare şi suma, ce trebiie 
să xe plătească pentru: asigucare,! premiu: sis n i 
| —-Corespondenţa, în afaceri de! asigurări estei foarte res. 
III mi Hubaini io br 
. i) La noi în ţără nu se "asigură valorile, deoarece nici o so: xietate nu se ocupă cu asigurarea” lor, iar po şta, „cere să, si declare, valoarea roală, ce se tremite. ! P „Paso 

 



= 841 

“trânsă? căcii pe! 'de''o parte! societățile! de asigurare au blăn- 
“chete tipărite! pentru” toate" “cazurile? ae. :Ofarte, renoiri Şi 
'Stornăii- de “asigurări 1),i'ce' trebuă să! sei “complecteze' 10 
locurile: “goale,'ia iar'pe! de altă parte 'aceste! 'Sotietaţi. au alât 
de: numeroasă: “filiale şi: 'reprezentanţe (agenţi, agenţii, încât 
în oricare: locălitate':înai: mare!“ oferta: unei ” lasigurări'se 

„poate face verbal sau complectând şi dând „ua. | blanchet. 
Numai când' voira din Oarecare cauză să facem o asigurare 
de transport. la o. anumită, “societate din o localitate, nu- 

gurarea ; acesta are. trebuință pentru acest. seop de deslu- 
şiri în ceeace priveşte modul de. expediare: şi valoarea 

mărturilor, „pe: cări i le comunică comitentul sau tremi- 

tatorul.” "Corespondentul inştiințază pe comitent prin o 

scrisoare “despre îndeplinire ordinului. In marile pieţe 

comerciale „Se - afla agenți, particulari, „de; asigurare, cari mij- 

locesc. în mod profesiână!, asigurarea între - cei, ce. „doresc 

a asigără * ceva. şi între” „societățile, “de. „asigurate, şi, “cari 
primesc” pentru” aceasta. 9 "proviziune.; Atta u 

„Asigrarea ; „transportului. poate să, se. facă ; în două 
moduri: separat, din cândii ia. când pentru., „fiecare, tremitere, 
sau în baza unei polițe deschiee sau generale; . care, este. 
valabilă pentru, toate. mărfurile; remise pr. 0; anumită cale 

casei aslgurate,. Peniru, amândouă acesțe: feluri, de asigurări 
sunt oferte * sau; arizuri de „asigurari. - „a aa 

CD, StiR 

A Diferite. societați de asigurare. (uniuiiea de. asigura'8a 

valorilor). primesc; asigurarea, “vâlorilor; ce. se, tremit cu 

poşta, renul: şi vapoarele. Scopul..asigurării- valorilor: este 
economisirea taxelor poştale, ce sunt prea mari. pentru: va- 
lorile declarate în întregime, fără e se expune vre-unui rizic. 

ua; societatea. de. asigurare, trebuă'.să se declare întreaga 
valoare, a obiectetor, ce se tremit, pe, când. oficiului poștal 

— 

1) In afaceri de asigurări prin stornare se înţălege înapoiarea, 
premiului, în caz „de revocări de asigurări. 

4



—38— 
trebue să. i se; declare. (dupa. tarifele societății; de, asigurâ- 
re. numai o. "parte mică; din valoarea așigurată:; Dacă un,co- 
mherciant, asigurat, în. „modul, pacesta: tremite. efecte,, monede 
ete. - atunci lrebue să. „înregistreze valorile, ce „le, iremite, in 
realul, ce. i sa. „dat de; „socielatea de aşigurare, şi apoi să 

sc... 

Si lt sta „ci 

EI 
i vu Ji “500. Intrebarea dacă se recunoaște « 0 asigurăce contra focului. , pei NV ppt 

ai ra ari 

  

   

   te i ii 
 Bizireștii 2 25 „Saptea, 791, i i ca rata az | D000 Sine 

“"Dovinitai Le Nicut” iu i 
Piata Ti o.te it Dat 

    

1 

“ Biituveşti. 
"Swwăi da Carol fra 

et, hai tai 

  

    
“La'rş "Oitonibist i. e. “cpiră, | asig gurăvea” a: azimuliti şi depozinihii d-voastre' de mărfii. din Sala Lipscani : 48, încheiată cu 'îz0i în „Stmă. „de L. 0.000 rin polita Noir Gaz. îi 

m Vă "rugăm a ne îuștiință, dacă * Joi! a“'renoi testhinibată "această: aăizirare' Său “dacă Sul de făciut zintele: Schimbări. ii n i ri a | “Dăcă: Voiţii a vă: înțălige verbal îiicz  priziește fenoirea "acestei : asigurări: atunci” bivevoiţi a ne în Siinţă în ce zi şi la'ce''oară iai: "dori, "că'să'uă iziloze unul: din reprezentanţii. Hoştri:- midi i: Aşteptăm binevoilorul d:voastre : răspuns": şi'vă “ia Sâm a. primi: "asiguirareă deosebilei ::noastțe-'ton: sideraţiuni.i DT e Et aliata, zadar iziino pure N iepo i oii a ja FĂ pita si ni silannizob litoi 
Da tis „Societatea de“ asigurare! Unirea. ata aq “N We iad i N. 6 
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ani 
301; Renoirea: unei: asigurări ' “contrat focului: vă. Di: 

ini bati Azi bomotoler poti 2 
Aa Aer Ta tii, pn București, LB Octonuresid br 

riiSocielăţii.- de asigurare, Unirea, 
pr 

"ioiio io zi a 

ia Ea | Bucureşti. 

Subsemnatul. renoesc prin aceasta contractui. 
devăsigiiără! 'coutyă "focului, âcheial' "Cry ” Luoăstiă 

„prin polița No. 11.691 tot pe timp de 7 ani, plă- 
find anual premiul şi : „având. favorul: uniuă an gra- 
hit la sfârșitul -asigitrării? Totodată mă - Obhg a 
plăti punciual: premiul “de: asigutarai câtă, :J0iu pri 
mi polița' nouă vs A bogatie ma 

. 

Cu toată stima.. A 
L. Niculescu îi 

* ” E “(semnatura -propric a a. asiguratului) 

Strada Carol „No.i 20. 
(arătarea” adresei) 

si AZ zace l$ 
AN e ie , 

„Sia poi 

Ma 
iai 

Lp ISI LS ad 

302. Cerere de informaţiuni asupra valorii unci. i asi a 

| Să ră, Erate te CA 

ue Bucuresti, 25. Martie „Z9II 
A ai Ada A 

tipe SAVA IER iz, “Secţia! transport FR. pi aaa : 
m boi MANA ze = ti DV ma DIN 

—vu îs Brroubii-nostrui ide „avarii în Si a i 
A e ca oa 
AU uni Sa va 

Aa ! ” Brăila. 
a ai io SA Sar îi în av va pyman 

“Prih prezenta vă'rugăini“să: piieuoiţi a ceicetă:. 
și a nevraportă. apoi “dacă: Iragă)n ,Aitrorat. asi: 

1) "Draga este! o! i măşînă, cu care se scoate năsipul şi nămolul 
- din fluvii. . „/ i.
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gurată până acum. la ;societatea .noaslră cut: 
S Lei 40.000 valorează astăzi, în urma repara: 
Ziunilor sradicale, ce î s'au: făcut, suma de lei:60.000. 

TA acea “Cartoală: Stima 

„Nationala“ 
Societate generală de asigurare 

în București 
A , na A . : Ta 7 Aa 2 > 

- 303, “Arătatea congițvnilo, sub cari se. poate. asigură, un, transport, 
ia - "de mărfuri. 

      „ SN E i RL , a Xe, ARI SS i i a Mai 

a “NAȚIONALA: Ci pita 
“ Societate; generală; de. asigurare:in: Bucureşti Ai 

Capital de acțiuni 900000 L. aur depliu vărsat. i: A "ui 

N ae pa > 

Secţia A. SI în 
[FE ih ra i 

* Donul s. gi pp. Tofan, 

    
„Buc eşti, 7 Nocmbre 1910, 

Loco. 

  

S/s__Trezose i a tai ae tt 

Galaţi- - Anvers şine. gr. 14500 | 

ai? primit chiscan” d-voastra din 6 crt. şi 
spre răspuns avcm onoare a vă comunică; CĂ, Sun. 
tem gata. să luăm asuprazne asujurarea "transpor d 

“lui de mai sus de Fes. 4500. în: schimbul unei pri- 

me de Dlslo cu un vabat de 28%]o. 
viei 

Incărcarea făcându-se pe coperta vasului, asi- 
gurarea nu acoperă; „decăt. riscul - “perderii totale. - 
ab Aşteplăin . ordinulid-ooastre--şi: vă salutăm 5 *, 

muri m tape putea a sue us CU dO00băl, Bbs | 
! ” ” N. N cab „i
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304, Ordin dat unui agent de asigurare. . 

paz oa aa e TIR Doe Zi 

Setția “Trantport/P | 

“"Bilcilicsti 33" Marti 1911. 

a i . | ” 

Domnului I. Florescu, 

pai a agentul : n0sÎru4, za Na 57 Ă PE) ăi sa | Să 

ao 

i a i : îmi BERI Sas zA j Ps) i na Brăila, sia 

Ai DAI IN CI CR eee a A Bizoo 

Afaceri fluviale Cargo... :..: « e 
- y „.“. ar m IA E   

„Vă rugăm a pă puna în legătură cu d-nul, N. 

Raădulescii,: moşia lunca, mare proprietar în judă- 

fele Lulomiţa şi Brăilu, stubilind primele pentru asi- 

gurarii transporturilor: d-sale de cereale; pe cari le 

za încărcă. din „porturiie Calăvaşi şi Petroiu pentru 

Brăilă — Sulina. Odată cu fiecare pohță, ce veţi emite, 

ne veţi înuintă. obicinuita sirisoare de debitare, iar la 

sfârșitul: fiecărui trimestru veţi întocmi contul curent, 

pe.„care. ni-l: veţi “înainta. nouă „spre, încasate, -. . 

„as Ne veți înformă de: rezultatul celor. făcute: 

a e ni poi ba a a i Sa Ă 

” ap i na: Naţionala > a 

| „Societăte pentu asijurări 

aa „a Director 

V. Bratu, o. 

AA Si



Pe z 
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bea faze Da pa 
305. “Ordini: penicu asigurarea unui: trunsport. 

- 

N Jaşi,.I „April 197, 
[SI 

au Dontitaulugi L tău lescuu, A 
AA m i yin, > 

Ra Galaţi. 
az i "ii 4 A pt LA 

Prin aceasta vă 'roguSă îngrijiţi. asigurarea a 
80 balari de cafea Java inclusiv 10%. câştig îmagi- 

nar pentru. călătoria dela Triest la Iaşi prin Galati. Co- 
_nesameniul şi copia jaclurei vi se vor tremite de d-nul E. 
Morpurpo din Triest. . LE Ma a 

„ Aştept răspunsul d-voastre şi. vă Yo a primi asigu-- 
rarea deosebitei mele stime. 

  

„Îi A PT E 

a a AI e „d Ir asilescu. - ARI AA Pops 

i Wa ai . EA Si - aaa a ăi, 
306. “Tresiterea conesamentului şi a: copiei faeturei. 

să pp mt a DETA e a iii 
* 

a ÎN - . 

ie, 4 E A s i5 , avi, + - SR i ORL E 3 Tae sa A y 
- Triest, iz April 7911, 

gg a | și ta Ei ase, i esiat 

  

„Domnului I.  Răanleseu, 
A Aaa a 

a 

N areas n Galați, ta, 

Aci vă' treinit coriesainenital 3 'copid. fectiirei despră 
1.'V. Wo-"faw180 'dde-baluri de. cafea Iava, ce zi le: 

ant expediat cu daporul „Daphne. Binevoiţi a îngriji pe 
baza acestor” documente asigurarea mărfii conform ordi- 
nului dlui Ii Wasilescu din Iaşi. 

  

« pi i e v a A N 
i E Cu deosebită stimă. 

. 4 IRI E. A. Morpurgo B. 
. . . . 1, Capie 

 



  

  

858. Ia 
pa | 7 : ” , - 

307. . Indeplinirea ordinului. 

9 Galaţi, 22 April D911, 

Domnului 1.. Văsilescu, e 

„Iaşi, 

Am îndeptinit ordinul, ce mi l-aţi dat prin “scrisoa- 

rea d-voastre din 16 ci, asiginând la societatea de asi- 

gurare „Generala“ o : 

e p, NO. :*hoi 80 de valuri de cafea Iava pentru L. 

10.000. —inclusiv 10% câştig imaginar în baza  docatmen- 

telor, ce i sau tremis de domnul E. A. Morpurgo din 

Triest, . pentru călătoria dela Triest la Iaşi prin Galaţi. 

Alăturat vă tremil o notă. despre această sumă de 

L, 23:85, rugându-vă a mă credită. per astăzi cu 

această valoare. 

“Cu toată stima. 

1. Rădulescu. 

309. Scuza unui. expeditor pentru ncasigurarea unei mărfi. 

- 

- | Galaţi, 6 Woemore 1910.. 

Domnilor. I. Neg area el m 7omb., 

Ma Botoşani. 

Confirm primirea cărții. d soastro postale şi vă rog 

să mă scuzați, că n'am asigurat: “cel din urmă lranspori 

de 10 buloaie de untură: de peşte. Fiindcă vremițătorii. mu 

23 
7 

” 
2



, — 854 —. a A 

mi-au arătat valoarea, ant crezul, că asigurarea . penlru 

ransportul cu tremul până la Botoşani. s'a făcut în altă 
parle. Pentru a înlălură în viilor asifel de greşeli, de asi 

înainte în atari cazuri voiu îngriji asigurarea, . mând de 

bază o valoare aproximativă... - 

2 - 

Cu deosebită stiniă. 

P, Swviuţ. 

309. Aviz despre ncasigurarea- unei mărfi, 
| , | 7 . , i - . ii . 

“Brăila, 17 Aaiu 1911, 

„Domnului I. Pop, . 

ro. po Călăraşi, 

„. Fimdcă până aslăzi mam primit nici un răspuns la 

scrişoarea din 11 cl. în ceeace priveşte asigurarea a 300 
de pei de bou, presupunem că singur ați asigurat marfa, 
ce Pam expedial-o, din care cauză sua am asigurat-o. 

i Cu deosebită stimă. 

Ia aa „3 VP. Ruset Comp. 

- 

> 

= 

40. 1. Ermacov- din Iași asigură la 928 Maiu la societatea do asi- 
urare „Naţionala“ din Iaşi 50 baluri de cafea 1. 1. No. î1/uop- Bito 5247 kg. Valoarea L. $i17.70 pentru L,. 9000.—(incl. 10/, câştie ima- 
ginar), ce se transportă dela Londra la Iaşi via Hamburg şi cari s'au 

“ încărcat la Londra pe vaporul „Ariadna, . . 
+1. loan Pălăgeş din Câmpina asigură la Maiu în baza unei polițe generale lu societatea €> asigurare „Dacia-România“ din Bucu- „ești 100 de butoaie de petroleu, ce le tremite cu trenul la Braşov, pentru suma de L.. 6000—greutatea 94.608 ke, valoarea facturei L. . 5394.50, data facturei 14 Mia . aie ee n 
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„III. Vămuirea--mărturilor. Ş 

Prin vamă' se înţălege acea laxă, ce-o încasază statul 

pentru mărfurile, ce trec peste hotarele ţării.. Fiece marfă, 

ce irece peste hotarele ţării, trebue să-intre prin o vamă, 

unde este cercetată de aproape, examinată şi unde se fi- 

xază şi taxa “vamală, ce lrebue-. să se. plătească” pentru 

dânsa. Pentru a înlesni aceasta se alâlură la. fiece tremi- 

tere de marfă pes!e hotarele țării o declaraţiiine vamală, 

ce se face prin complectarea unor. blanchete oficiale. Sunt 

declarațiuni” vamole-:-pentras mărfurile tremise. cu poşta şi 

declarațiuni vamule pentru. mărfurile tremise cu trenul 

sau cu văporul. Declaraţiunile vamale se impart în decla- ” 

raţiuni vamale de import, de export şi de tranzit. 

Direețiunea căilor: ferate române are pe. lâogă oficiile. 

vamale birouri de expediţiune, cari în schimbul. unui corni- - 

sion ingrijesc vămuirea mărfurilor. 

CĂILE FERATE ROMÂNE. 

  

  

Primitor mea ae ae 

Ștaţiunea finală ......... : nm nnerezemaa 

iaţali mare” uccaeaea aaa canoieeaaeeea 

Scris. de 'trăs, No. ici m ” Mi 

Greutatea 
a ea re none 

    

  

    

  
  

TI 

CONTUL TAXELOR 
| - “LEI  |BÂNI 

  

Bilet de transport. 
  

Plumburi amale -.. 
  

:Chitarţa rămii 310. 
    Timbru pentru foaiea de drum _ OI IESE 

- Do ——— 

Cheltuelile bir. de 0xp. bani 100 k. 

Provizion de 14. %e pentru taxele vam: ale! plătite 
      

Total   
paie manea PE oana moon manea mona    



310. Ordin de vămuire şi de expediare.”. - 

3 Bucureşti, 24 Decemure 1910. 

Onor. agenții a serviciului maritim român, 

pa Constanţa. 

“Confirniănie primâr ea "scrisorii, d- voastre din 
-22/12 și 28]12 a. c. precum şi a certificatului de 0- 
rigine asupra transportului de curmale. i 

Odată cu. aceasta avem onoare dă vă: înăinlă 

um conesament: al companiei Lloydului austriac 

însojit de factura originală şi Jaclura. copie as]. 
transportului de ai | 

G..G. 27 de butoaie de : icre roşii: “ng. 2031 
“la Karlsbad şi cu o plată de nuwu de Fes. 31. 50%]o. 

Conesamentul este girâl în ordinul d: voastre 
şi vă rugăm să binevoiţi a: dispune vămtirea şi 
recapediarea la adresa noastră la Bucureşti prin 
C. F. R.. mică viteză. - 

- Ju caz. de lipsă, avarie. etc. să. se facă « COu- 
“staiarea în: regulă, obținându-se : certificat. - | ” 

Aşteptăm confirmarea şi dă salulăm.. i: 

1 Conesament SI Ă Ă 

i Foct. origimală “Cu toată stima. - 

1 Factură copie - Grigorescu N Georgescu. 

dată - Recomer, 
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80/12 1910 
- 

Seria 217 S.M.R. 
, ”. Nota de spese No. 94 

G. G. 27 butoaie d 
| Vapor străin | . N 

Decembre mregistrat No. 8602 - Lei Bani 

limure şi formulare la vamă = 2:40 
. taxe vamale) __ 

“Conform declarării) 77% 20. 
> Naolul conform chitanței 38. ss. 

„+: Telegramă o. şo. 
pe Hamalde 3, 60 

- Taxa biroului de expediție 3. oş. - 
_Fracht C.F.R. 0.8 
„Costul lăcatelor -q. 50. : 

e icre roșii 1993 

  
Da 0T. 

  

5. “pentru ' domnii Grigorescu et Georgescu, 
i Ma > Bucureşti 

312. Ordin de ,vămuire şi expediare . 
a Bucureşti, 8 Ianuar 1911.” 

_Domnului Agent al serviciului maritim român, 
Da 7 „2 Oonstanța - - 

Aci alăturat am onoare'a vă remite un conesament relativ la 
S. C. M. NO. 1/20; adecă 20 de lăzi de paste alimentare în greutate 
totală de 1305 gr. ce așteptăm să ne sosască pe adresa noastră da - 
Constanţa cu vaporul Fraissinet al sus numitei companii, şi ză rugăm 
a dispune scoaterea şi tămuirea lor îngrijind de apărarea tuturur 
intereselor noastre, în caz de lipsă sau atarie verificând cu cea mai 
mare atențiune la primirea mărfii de pe vapor ladă cu ladă şi pro- 
curându-ne certificate în regulă de orice lipsuri sau azarii consta- 
tate, marfa fiind asigurată contra tuturor acestor vizicuri şi lipsuri, 

N3 Totodată ză remitem copia şi factura originală a casei Carret 
Frores, pe care-tă rugăm a ne-o înapoiă, dupăce vă veţi fi servit 
de dânsa E Sa , pa 

Din acest transport veţi predă sucursalei tnastre din localitate 
d-voastre lada : cu No. 6, iar restul de 19 lăzi le. veți expediă. la a- 

" dresa noastră Ia: București, rambursându-vă spesele acazichate, 

” Se a a Cu toată stima. 

. Societatea cooperativă 
 *“ Divector, - 

V. Dimitrescu



  

. 2 —859- 

313. Ordin de vămuire și de expediare. 
= 

- Bucureşti, 18 Decenivre 1910. 

Domnul Niţă Dimitrescu," - 

Galaţi. 
4. 

. Aştepl. să-mi 'sosască din Odesa 6 butoaie de icre. 

Jerich. Vă rog,.ca. “îndală ce vor sosi să le- vămuiți şi să. 

„le. expediaţi cu mare. vileză la adresa mea. 

i Cu toală stima 

 Hristachi Gheorghiu:. 

"344. Executarea ordinului. 

A 

Calaţi, 21 Decenwvre 1910. . 

Donmului Eristache Gheorghiu, 

Bucureşti. 

Sosind dela Odesă 6 butoaie de icre Jerich di le-am. 

vămiuit şi expediat prin C. F. R.: 

vă tremit faciura de cheituelile făcute. 

Cu totă stima . 

“Niţă Dimilbrescar.- 

are vileză.. Alălurat * i



360 2. 

No. 435. | DN o. _” Galaţi, 27 Decembre 1910 | 

 PAOTURA. 
Domnul Flristache Gheorghiu, Bucureşti, să dea | 

  
  

  
  

  

  

        

LUI Pa 

NIŢĂ DUMITRESGU, 
A p î .. 'comereiant de pescărie, i | - 

” „pentru următoarele : 

DATA | SUMA TOTAL 

Luna! Ziua i | LEL|_B. | Lei |Bh 
Decemb. | 21 | Spese la 6 butoaie de | | 

! icre venite din Odesa, i - 
E  jcămuite și expediate la | 

" Bucureşti. ] 
Vama conform de- IN IRA 

clarațiunii de import. 54| 380 
Formalităţi vamale, | i : 

timbre, conosament; - 3! 60 
Hamalii agenției 0.60). _! " 

(pr. *lo kgr.), taxa sani- i Î 
tară 8: : 80 

Taxarea 3, -doctor, SI 5 
trăsură 260 â! 60 

“Depediţia *_: 3: 00 
* Navlul Odesa-Galaţi i 

51 S0x=270| '. 15:- 70| . 97| 00 
- Spese depredare la h 

gară fracht, hamali, și N: 
„căruţe i! ) qi 90 

1 îmbru - i 10” 
Total | | SUV . 

N 
E SI 

AR « |. 

. i sl | 

Condiţiunile vânzării : 
      Gata; CENA _vâ “Toate atacorile se consideră încheiate în alați şi orice neînţălegere se judecă de autoritățile din Galaţi, chiar dacă s'a stipulat plata în altă localitate sau la domiciliul cumpărătorului,
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315 Formular tipărit, prin care expeditorul cere dela clienţi 

documentele trebuitoare pentru vămuire 

 SCHENKER e Co. | " Bucureşti, 19 

A se indică - | EI 

Pi i i . 
În răspuns . - - -. 

  

Dona 
  

Din tremiterea . a 

ÎN ee: manu P22 ASE avizat pentru d-voastră transpotul 

„care va sosi în curând la asignat 'la 

vama locală, unde trebue vănmit înainte de a-l Puică re- 

expedia-la adresa d-voastre. 

Vă rugăm dar să bine-voili a me triniete căl mai cu- 

rând factura originală şi o copie, a sie menlionă “articolul 

Zarifului vamal, după “care tarifează mărfurile în parte, şi 

alte amănunte desluşite necesare la vănuirea transportului, 

precutiu şi greutatea netă a fiecărui articol. în parte, ca 

"să-l putem vănuti şi în urmă reexpediă la.adresa d- voastre. 

- i LEI * - 

  

Cu destinsă stimă. | 

SOCHENKER € Co.



2362 
: Formular tipărit, prin care se dau dispoziţiuni pentru vămuire. 

Pos. > ” = e i ia 

Dispoziţiuni de vămuire . - 
Primitorul: “PENTRU  Tromiţătorul 

 Domnii SCRENKER â to. Bucureşti 
" Subsemnata firmă vă roagă a vămul următoarele colete 

conform prescripţiunilor mai jos notate: 
. 

      

    

  

  

  

  
      

      

                                  

E < roza PENRTU FORMAREA DECLAŢIEI : 
= = : 

= ja] Tao ÎTI i ll 6 Ka zi Conţinutul rute Sete | Obsenvaţii ||- = 253 - i |Aeto | 

| f A | A 
| 

j d - 

Da N a 
N ! po 

|. ! 

[ 
i! - 

pi . 

“I 

| N | _ | | | 
Bucureşti 219 (SEMNATURA)
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“CAPITOLUL AL CINCILEA. 

„” Sorisori în. afaceri de polițe. 

“L Scrisori în afaceri de rate. 

Trata este o poliţă, prin care o persoană (teăgatorut 
„sau trasantul) dă ordin unsi a doua persoane (trasului sau 
trasatului) de a plăti la un timp bholăril unei a.treia per- 

soane (remitentului) sau la ordinul ei.o anumilă sumă de “ 
bani.—Daca lrăgătorul. dă- acest ordin “pentru socoteala 

proprie, utunci lrasul trebue să se socotească --in privinţa 
aceasta cu trăgătorul ; dacă poliţia se trage din ordinul şi 

„pentru socoteala unui corespondent (comitent), în cazul a- 
cesta socoteala se face între tras și intre comitent. In cazul! 

„ dintâiu * sa_ tras “o rază pentru. socoteala : proprie, în 
cel din urmă o trată pentru socoleală - străină sau trată 

de comisiune. In amândouă cazurile trăgătorul 'este : obli- - 

-gatia înştiinţă numai decât pe ras despre tragere. 

"-- “Această înştiintare se face în scris (aviz, de trată) şi 
cuprinde următoarele puncte : 

1. Ziua tragerii. | j 

2. Suma poliţiei. -: Dia — 

- 3, Scadenţa aceleia. - 
4. Firma remitentului. 
5 Persoană, căreia “trasul îi va pune ! in socoteală 

suma, 
La fiece aviz de trata trasul răspunde cu intoarcerea 

poştei, asigurând.pe . trăgător, că va. acceptă şi va .plati 

poliţa (va onorăâ poliţa) şi repețind. totodală cele 5 puncte . 

- arătate mai sus. Actastă repeţire este de trebuinţă pentru 

a se înlâtură o avizale neexactă, deşi în practică de multe 

ori se evită din cauza comodităţii. -



-— 364. — 
N 

IE Ș Scrisori în- afaceri de trate pentru socoteala. proprie. 

Tragerea unei trate pentru sot?oteală proprie poale 
să se facă in baza unei relațiuni curente „dintre trăgător 
şi tras sau in baza unei singure afaceri (a unti predări 
de mărfuri). In cazul din!âiu trăgătorul se va rugă pentru 
oRorare, în, schimbul debitării sumti în „cont curent, din. 
contra în cazul din urmă se va arâlă in respeclivul aviz - 
de .trată afacerea, pentru care s'a lăcul-tragerea, putându-se _. 
lăsă la o parte; arătarea. unui raport -de calculare, In râs- 
punsul respectiv se arată în. acelaş mod debitarea în cont. 
curent sau se spune motivul tragerii, “fără a.se arată nici 
un raport de calculare, ci numai observaţiunea <pentru a- 
coperire». a a 

Intre firmele, cari stau de mai mult timp în relaţiune, 
se poate iotâmplă, ca o :trată, ce conţine 0 :sumă mică, să 

- Du fie avizată de loc,.sau să se avizeze cu' ocazia cea mai | 
apropiată. Q, astfel de trata cuprinde in rândul din urmă 

- observaţiunea «fără aviz».: Neavizarea unei trate poate să. 
aibă cele mai nefavorabile urmări. RI 

In răspunsuri. la avizuri de polițe se poate numi de 
a dreptul ziua scădenței sau se arată ziua tragerii. Dacă. „Sa avizat d. e. 0 poliţă trasă la 26 Maiu în valoare de L. 1000—pr. 3 luni dat, 0/ N. Vasilescu, “atunci lrasul 
Va însemnă în răspunsul său. . 

„L. 1000.— per 26 August, 0/. N, Vasilescu, - 
“Sau şi ' | - o N 7 2 Ă 

„L. 1000.—pr. 3 luni (delu 26 Manu), 0/.. N. Vasilescu. , 
Dacă se avizază mai multe. trate, . ce au fost trase de 

odată, atunci fiecare din: ele se scrie in un rând deosebit; 
- de cele mai multe Ori sumele polițelor se adună. [In rs . puns ar trebui sâ se numească din nou fiece trată; cu . toate acestea 'de obiceiu'se arată: numai sumu poliţiei cu 
„adausul „0/. diverse“. ÎN a E 

Inavizuri se arată da -regulă mai întâiu suma poliței, | „ apoi ziua seadenţei poliţiei şi în urma ordinul. Ordiaea ară-
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„tată, se. schimbă : numai. atunci, “cană mai multe trate au 

“ aceeaş scadenţă, însă deosebiți remitenţi, d.e 
Lo 800.—0/. V. Grigorescu, ( 

-„ 1200.— „1. Dimitriu et Co. ( pr. 

L, 2000.— . e 

__ Când se avizază mai multe trate, atunci se aşuză 
după-scadenţă şi ducă scadența este aceeaş la toate, în 

cazul acesta le ordonăm după mărimea sumei. | 

Avizările punctuale și exacte sunt. în interesul trăgă- 

torului şi al întregului comerciu, căci dacă trăgătorul nu - 

avizază la timp. pe tras, atunci se poate ca trasul se re- 

fuze acceptarea, iar proprietarul poliţei să facă -protest. 

Dacă avizul are lipsuri sau 'dacă este în parte” greşit, a- 

tunci trasul ar, puteă din cauza aceasta să refuze onorarea. 

La aceste avizuri, ra şi la toate -scrisorile comerciale în 

- general, este trebuinţă de alenţiuue şi de - exactitate, cu 

ală! mai mult cu cât trăgătorul atrage atenţia trasului a- 

supra avizului in cel din urmă rând al puliţei, zicând „Şi 

puneţi: 0 (adecă valoarea) în cont după avizare“ 

“4 lună dato. 

, 
7 

"316. Avizul unei: trate în relaţiune curentă. ” 

Bucureşti, 20 Septembre. 1911. 

- Domnului Ioan Popescu, 

a Sa î Ploești. 

Ia , DN a i a | | 

„Mi-am permis a trage. astăzi asupra d-voasire, 

IL. 1000.— scad. 3 luni dato, 0]. Fraţi Niculescu, 

N



pe e cari dă rog să: Bineaoiţi. a-i ooră a pr ezentare . 

“în debitul contului ME 
a 

* 

“ 0u. toata stima, 

Vp,  Brăzacu. 

317. Răspuns. 

„ Ploești, 21 Septembre 1911. - 

Domnu V, * Brăescu, | - 

Bucureşti, _.! 

Am primit scrisoarea d-uoastie de ieri şi am . 
„văzut, că aţi iras asupra mea. 

L. 1000. — scad. 2 „Derenre, 9, Daţi Ni-- 
- culescu. 

Vă asigur, că voiu plăti la tip mumia tată în 
debitul contului d-voastre.. 

  

Cu deosebuă stimă. 

.-loan Popescu, -
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318. Formular tipărit pentru a aviză tremiterea unei trate. 

Bâncii generale române, 

Emisiuni Bucureşti, 

Avem onoare a vă informă, că am emis asu- 

ra d-voastre : | 
  
  

NUMARUL | SUMA [SCADENTA | ORDINUL 

7 Tr - po — 
i Ii Lei .. -..: . 

  
  

        | bei 
în debitul contului nostru. | | 

aa “Cu toată stima. 

i Banca generală română. 

319, Avizul unei trate, ce rezultă din o singură afacere. | 

oa e „Galaţi, ŞI anuar III. 

| Domnului Aurel 'Văleanu, 

- Sa „ Gorabia. 
op A | 

Sperăm, că aţi primii în regulă mărțurile, ce 

vi le-am avizăt prin Scrisoarea noastră din 20 cl., 

și ne permitem. a vă anunţă prin aceasta, că ant 

„tras asupra d. voasire pentru acoperirea acestei tre: 

mileri. 

L L._ 1047.95 8 scad, 15 april o! Î. ăgaraşanu. 

Vă rugăm a onoră această trală şi a primi 

asigurarea. deosebilei noastre stire. 

î-. | ai „ Coltofeanu e! Dobreanu.. 

4



7 

== 368 — 
„320. Răspuns. IE - 

Ea Corabia, 2 Fevruar 1911. 

Domnilor Coltofeanu el Dobreanu, ă 

. . Galaţi. 

Am Iual notă de- trata; ce 1ni- aţi avizăl-o. prin scri-. 

soarea d-voastre de alaltăieri, în sumă de ” 

IL. 1647.85 scad. 15 April şi voiu onora-o prompl 

Dentru acoperirea mărfii; ce mi-afi tremis-o la 20 a 1. tr. 

N 

  

Cu toată stima. 
Aurel PVăleanu. 

321. Avizarea mai multor teate 

Bucureşti 23 S eplemore 1911. 

Băncii române de comerciu şi industrie, oo 

ie Bucureşti. 

Priu aceasta îmi Permit a ză înşliință, “că am" tras. 

” aslăzi asupra d-voaslre i | Ma 

L. 1000.— 3 lui, Ol. N. Ionescu.  -: 
IL. 1500.-- 2 pp C- Steriu et Comp. | 
E. 1200. 2: » “A. Bulculescu. Sa 

* Lu 3700.— Pugânda-vă să luaţi nolă de ele în debi- 
tul contului meu. a 

1 

"Cu toată stima. 

"AN. Dimitrescu,



- . ia 39. 

e „922, Răspuns: 

„Bucasresti, 24 Septemore 1911. 

- > Domnului N. Dimitrescu, 

- o | Aa | | N Bucureşti. 

| Suntem în. Posesiunea scrisorii. d-voastre . de ieri şi 

a Iuat notă de lratele avizate prin aceea în suna de. - 

LL. 3700,— O]. diverse... . .. i 

în debitul contului d-voastre, 
- , să 

  

EEE 

“Cu deosebită stimă. 

- ” Banca roimână de comerciu şi industvie: 

W.X. E A 

“a25, a răspuns, | . - 

“Duciesti, 24 Septeaare 1917. 

- Domnului N. -Diiiitrescu, “   a e Pe Bucureşti. 

"Neam notat în “debitul contilui “d-vouistre tatele, ce 

ni lă- ați avizal prin scrisoarea din 23 cl. 

7 L...100.— 23 Decemare.. a tt 

| “L: '1500.—( ; Să Cu 
, 7. 1200. 2. Noemare. Sa e 3 

LL 3700. — “0|. „diverse: a 

  

JĂZD vi 

  

   
Ci u deosebită stimă. 

„Banca 'română de comerciu şi . industrie. 

NN. noi Ni ie  



IS 

a, Aviz de tragerea | unei. trate. pentru acoperirea 
- | mai multor. facturi. „- 

Galaţi, 37 Martie J911, 
* s 

Domnului Ioan Dimbraoi, 
. 

| Bârtad. 

: Referindhi-ne la amândouă 'scrisorile 1ioustre din 3 
şi 77 ct. Vă. coiunicăm prin aceasta, că'ain tras astăzi 
asupra d-voastre Pentru acoperirea. bosturilor ) însemnate 

  

imai'jos . EN FE SINCE sie 
L. 589.07 pr medio Iulie oj. propriu, - 
Vă rugăm a onovă' această rată la Prezenlare şi a 

ne; însărcină cu none ordine. mai 
De Cu deosebită stimă. 

e i Drăgănescu el Bunea. 
NOTĂ. 

- Pactura diu 3 Maiilie Li 216. sa - - - , ma 17 > LL. 972.07 - 
Ai Ii D989 07 

325. Răspuns. . . .-. 
ră 

NC | Barlad, 2 April DI. 

„Domnilor, Drăgănescu et. Bunea, Ia i o 
p 

DE De „Galaţi. 

Prin scrisoarea d-voastră ai 31 « a. az i “maji a- naunțal, că ați-lras - asupra nea 
_ L. 589, 07 pr. medio! Julie, o. proprie: 

Vă asigur, că voiu achilă Prompt această tată, 

Cu toată stia. * 
II E o Toan Dumbravă, 

*) Posturi==articoli. '



  
  

    / i BE “Trata. dela scrisorile No 324 ș i 58. - 

Timbru fix - : e 

| III “Gilaţi, ai arte 911. 3 e, E Lei 589, 07. . 
-60 de bani i m : 

        m
e
 
ta
ie
 

i a a e ai - ai 

La 15 Iulie a. c. veți plăti _Bentru, această singură 

polită.a noastră în ordinul nostrit: propriu. 

suinu, de_ „m. Lei cinci sute opt zeci şi nouă 

şi 7. bani: ______ Valoarea în mîine însumi şi pu- 

meți-o în cont după înştiinfare. - _ 

Domnului Joan: Dumbravă Dia „Drăgănescu et. Bunea. 

„Bârlad. IE i PN 

  

    

— 326, Avizarea unei. trate, trase pentru acoperirea unui bun. 

Ie e , 

- | aa Bucureşti, 4 “April 1911. 

si 

Domnilor Florescu ei Conip , 

PIE ND „Craiova. 
- . 1 a 

Ai “primit la timp. scrisoarea d. voastra din I8a,l. 

i. 4 Astăzi îmi îau liberiatea a vă înştiinlă, "că mi: am per. 

mis. a încasă bunul, ce-l: am la d. voastră, „prin 0. trâtă, a- _ 

“supra d-toasire în. sumă de i E 

L: 619.54 pr. a vista, Ol. p. Niculescu a Comp, 

Vă roz a achită această dispozifiune. - , 

- - Cu deosebită stimă. 

| „Aurel Runcanu. 

- 927, Răcpiins. Retuzărea onorării. | | 

. Craiova, 5 April wil. 

| Domnului mi ten Rueăre, Ri | 

Bucureşti, 
' 

- Prin scrisodrea d. voastre de ieri “uie-ați aviz zul, Că 

ali /ras asupra nousiră



3i2-— 

L. 61954 pr. a vista; OJ. y: Niculescu et Comp 

„pentru acoperirea, bunului, ce-l, aveji-la noi.. Cu părere de rău 
- trebue să vă comunicăm, că nu putem onoră la prezentare trata ară- 

tată mai sus, de oarece conform registrelor noastre vă datorim. nu- 
mai, 

o 60783 | per 25. “amr a. “e, 

„Cu... deosebită. stimă. 
DI „Florescu. et Comp.. 

„828. “Inştiințare despre: refuzarea unei aeceptaţiini din cauză 
| lipsei avizului. 

* Blizăi, 9 Noaiiini 191 L 

N 
“Domnilor Ruleanu et Comp. i 

” Brâila. 
" Astăzi mi sa prezentat spre acceptare o trată de 

L. 564.50 pr. 3 luni dato (dela 5 Noemor e) 0.1. Crainic, 
trasă de d-voastră coliforria avizului“. Neprimind. până: acuma, 
avizul; am "refuzat provizor acceptațiunea, 'rugând 'pe proprie: 

„Zar să amâne protestărea: politei, -la ceeace. sa -învoit: 'Binevoiţ? , 
a-mi răspunde cu Întoarcerea poștei, dacă această” trată este” în „ordine e e . : 

a Ca toată. stima: 

Ve : Beloiu. 

329;  Raspuus, Confirmarea tratei. 

. “Brăila, 70 Noenare 797£. 

* Domnului V. Beloiu,. a PR toi aa a a Sa „Buzău. 

Trata.. amintită „În scrisoarea * “druoastre, din, 9 ct sună de 

Nea



| — - 373. = 
pp 

| L 564.50: pr. 2. luni, d. dato 5 Noemure, . op, -]. Crainic 
este în. regulă. Vă rugăm, deci. a o onoră, şi,a ne scuză, că. nu * 
v'am înștiințat la timp despre tragerea ei. .-., 

Vă asigurăm, „că nu. se va mai întâmplă, o astfel de scă- | 
păre. "din vedere. 

"Ca toată stima. 

 Rileanu et Cop. 
DR 

TENE. 

42, Vasile Anca din Bacău avizază la 20 Iulie p6. loan Gavri- 
lescu din Roman, că a'tras asupra lui L. 1965.70 per 10. Septomvre, 
0/. A. Plopeanu.—loan Gavrilescu răspunde la 23 Iulie. 
„43. Constantinescu et Comp... din Bucureşti trag lu 7 -Noomvre 
asupra lui Ioan Vasilescu din laşi L. 3500.—pr, 2 luni, 0. „propriu, 
şi L. 9869.50 pr. 3.luni, 0/. G. Novleanu et Comp., şi! avizază pe tras 
despre aceste trata. —S0 răspunde la 9 Noemrre._ : 

2 Scrisori în afaceri de trate pentru socoteală, străină 

„(trate de comisiune », ! 

„Dacă un comitent (cel ce da ordinul) datoreşte comi- 

sionarului său (cel ce indeșlineşte' ordinul) o. sumă, atunci 
poale însărcină pe 'acest din urmă, ca să incaseze -prelen- 

siunea sa prin tragere asupra unui “alt corespondent. In - 

acest caz trăgălorul va trage poliţa- din ordinul şi pentru | 
contul comitentului (va trage o trală în cotmisiune) şi trasul 
  

*%) “Tratele în comisiune se înttebuințază de multe ori, când | un 
“comerciant are să încaseze 'o sumă dela o firmă din străinătute sau 
când are să plătească o datorie la o astiel de firmă d. e. loin Po-! 
„pescu din Brăila, care are de încasat 2£.500.— per 6 săptămâni dela 

Beworht et Sohn din Londra, însărcinează pe Banca României din 
Bucureşti să tragă această sumă asupra acelora. Banca României (pen- 
tru care trata esto o deviză, adecă o poliţă în monedă străină) vinde 

„ această trată la bursă şi creditează pentru aceasta pe loan Popescu 
„cu suma, ce rezultă după scăderea cheltuelilor. Alt exemplu: Fraţii 
Asan -din Bueureşti datoresc d-lui A. Kobhler din . Londra £.. 1000 şi 

” însărcinează pe acesta de ase rambursă în termin scurt pentru această 
sumă asupra Băncii naționale a României din: Bucureşti. Banca naţio- 
nala a României trebue să plătească această sumă şi dobitează în lei 
pe Fraţii Asan pentru suma respectivă, scăzând cheltuelile ei.  (Habe- 
rer, „Handellskorrespondenz pag. 251). -
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va pune'suma aceleia | în 1 socoteală: comiteaiului, iar: nu în 
acea a trăgătorului.: Prin urmare în -acest. caz nu este de 
ajuns numai avizul trăgătorului: "despre tragerea tratei, ci 
totodată comitentul - trebue să inștiinţeze pe tras despre 
tragerea făcută de ce] imputernicit. Această din urmă a-. 
vizare. se numeşte acreditarea trăgătorului la tras, fiindcă 
prin: aceasta” se deschide trăgătorului . credit, ca să tragă 
pentru socoteala comitenlului.. 

Pin urmare, când se trage o trată în comisiunt, se 
scriu 6 scrisori : 

1) Ordinul comitentului cătră irazalor. 
* 2) Acreditarea trăgatorului la: ras, de cateă. comitent. 

3) Avizul” Arăgatorului. cătră . tras despre tragerea 
tratei, „ . . De 

4): Acclaş aviz comitentului, i 
5) Răspuns la scrisoarea a 3-ă ă. şi: ” 

6) Răspuns la scrisoarea a 2-a și totodata avizul tra- 
sului călră comitent despre tragerea facută. 

Nu: se mai răspunde lrăgătorului: unei. urate de. co- misiune, dacă dânsul este remitentul aceleia; ... 
“Ordinul 'se arată numai in scrisorile. dela - punctele: 3 

"şi 5. In celealalte. „cazuri. ordinul sau nu este cunoseiit seri- itorului scrisorii, sau! nu este de, ps să, mai -fie amintit 
(ca in scrisoarea dela puntul 4); 

" Dacă trăgatorul.. calculează în - aceeaş Valoare, care , sg “află şi în. piaţa. trasului, atunci cel. dinlâiu Va .credită. co- mitentului” “Suma _tratei de comişiune cu - scadenţa zilei de “plată a aceleia. Dacă trăgătorul şi trasul au în. loealitaţile lor -valori deosebite, atunci trăgătocul trebue să - tragă. o deviză şi sa calculeze valoarea acesteia după uzanţele, 'ce sunt în piata sa. la acest caz în scrisoarea- dela punctul 4 trebue să se facă: o notă de deviză ; "de “aseminea in răspuns“ la aceasla nu 'se va arătă Gumai- Suma poliței, ci Şi suma” contului * (Vezi capitolul „Scrisori. în afaceri de devize“). - | 

„
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Dacă comitentui - nu acreditează pe trăgător la tras 
„. fie din greşală sau din alt_ motiv, dar trasul a primit deja 

avizul respectiv dela trăgător, atunci trasul roagă ' pe co- 
mitent, ca să-i comunice, 'dacă poliţa este în ordine, înşti- 
ințâad în acelaş timp şi pe trăgător despre” lipsa acredi- 
tării. Cea din urmă înştiinţare poate să fie lăsată la o parte, 
dacâ întrebarea cea dintâiu: se face imediat telegrafic şi 
dacă totodată se răspunde telegrafic, Fiece telegramă tre-: : 
bue confirmată numai decât în scris, repelindu-se în scri-. 
soarea de confirmare lextul telegramei și adăugându-se | 

“ eventual'şi comunicările, ce trebue să se mai facă. Dacă 
din oarecare motiv nu se îndeplineşte o tragere în comi- 
Sion, ce sa acregitat deja, atunci comisionarul . trebue. să 
revoace acredilarea. a 

Exemplu: N. Răbrişoreanu dia Craiova trebue să 
tragă asupra d-lor C. Steriu et Comp. din.Bucureşti pen- - 
tau socoteala, lui Francisc Bejan din Ploeşti L. '5000.—în 
termin lung (adecă în o poliţă cu scadenţă dela 6 săptă- 
mâni până la 3 luni). - 

“380, Ordinui comitentului cătră trăgător, 

CC Ploeşti, 5 Julie 1911. 

Domnului N, Răbrişoreanu, .- . 

7 

Craiova; 

Posed scrisoarea d-voastre . din 2 cl. şi factura, ce 
mi-ați tremis-o cu aceea, penlru acărei acoperire parțială 
vă rog a vă.rambursă în contul meu până la... 
„3 Le 5,000.—în i. 4, *) asupra d-lor O. Sleriu et Conmp- 

din Bucureşti şi a.mă' înştiintă despre tragerea d-uvouslre: 
Să 7 Cu deosebilă stimă. - 

-. aa | „ Prancisc Bejan. 

2) t. |. însamnă termin lung.
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331, Acreditarea trăgătorului la tras de cătră comitent. - 

Ploeşti,.5 Iulie 1911. 

- Domnilor C. Steriu et Comp. 

A a | E = Bucureşti, 
7 

Prin aceasta îmi permit a acredită la. d-voastră pe dom- 
nul N. Răbrişoreanu din Craiova pentra suma de . - 

L._5000.—, pe cari îi va trage în t. |, asupra  d-voastre. 
Vă rog binevoiți a onoră în contul meu tratele numitului domn „Până la suma amintită. DR 

Cu deosebită stimă. 
Sa | | „_.. Francisc Bejan, 

332. Avizul trăgătorului cătră tras despre tragere. 
E i n 

Craiova, 83 Iulie 1911. 

Domnilor C. Steriu et Comp., 

- Bucureşti, 

Prin prezenta am onoare a vă 
„Zăzi asupra d-voastre _:. | - 

LL 5000. —.,- pr. 2 "Octomure, OJ. propriu. Vă rog să bine- voiți a luă notă de aceasta în debitul contului - d-lui Francisc Bejan din Pioeşti. -'. | a e 

inştiință, că am tras as: 

Cu toată stima. 

N. Răbrişoreanu. .
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„338. Acelaş aviz comitentului., . .. 

Ta - Craiova, 8 Iulie 1911. 
N 

Domnului Francisc Bejan, 

- Ă | Ploeşti. 

„Fiind în posesiunea. scrisorii d-voastre din 5 ct. îmi per- 

mit a “vă anunţă, că în urma ordinului; ce mi l-ați. dat,. am 
ras 

LL. 5000.—,_per 2 Octomare 

asupra a domnilor € C.. Steriu et Comp. din Bucureşti, creditându-vă 
pentru aceasta în cont curent. 

Cu toată stima. 

ia N, Ră brişoreanu. 

334. Răspuns la No. 332. 

- | „Bucureşti, 9 talie ISI, 

z - . 2 

-Domuului N, “Răbrişoreanu, 

Craiova. 

7 

Suntem în posesiunea scrisorii d. voastre de ieri şi vă co- 

_municăn, că pregătim o primire promptă. în” debitul contului 

„dlui Francisc Bejan din Ploeşti tratei d-voastre de. 

-L 5000, per 2 Octomyre, 0). propriu. , | NI 

N Cu toată ştima 

Da „0, Steriu et Comp.
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335, Avizul trasului cătră comitent şi răspunsul Ia No. 331. 

Bucureşti, 9 Iulie 1911. 

Doninului Francisc Bejan, SE 

p De Ploeşti. 

Primind în schimbul scrisorii noastre dinu 5 cl. scri- 

soarea d-voaslre din acceuş zi, vam debilat în cont curent 

penlru dispozifiunea domnului N, Răbrişoreanu * din Cra- 

iova cu - 

L. 5000.— Va: 20clomăra, e ci 

, „* Cu toată stima. 
A C. Steriu e! Comp. 

Trata de comisiune la această afacere. - 

Craiova, 5 Iulie. 1911. a „B. 2. L. 9000.— 

La 2 Octomywre a. c. plătiți pentru această primă po- 
liță în or dinu Neu propriu — „Suna de lei 

ciuci mii, 

Valoarea în mine însumi şi puteţi. o în contul dom- 

nului F. B. după avizare. ' 

„Domnilor C. Steriu et “Oonip.a: aa "- N, Răbrişoreanu. 
Bucureşti. 

TE M E, 

i. loan Moldovanu din Piteşti dă ordin d- lui J. Dombradi din 
(Galaţi, ca să tragă asupra d-lor C. Steriu ct Com). din Bucureşti: va 
loarea faeturei sale din 30 .Octomvre în suma de.L..2182.45; pr. | 
Martie. Ordinul. se îndeplinește la 10, Noemvre ; trata este în ordinul 
d-lor Nesreunu et Comp. 

„49. Iosef, Brunner din Viena dă ordin la 2t Iunie lui 5. Moro- 
ianu din Bucureşti, cu să tragă pentru contul său asupra lui N. Vasi- 
liu din Galaţi 14 3000.—. pr. “3 luni şi La „9000.— pr. 3 luni, şi să-l 
creditez> pentru aceasta. ÎN ăi
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IL Scrisori în ătaceri de reriise., 

| Remisă in ttălesul. general al “cuvântului. este. tremi- 

erea. unei, sume, fie în „poliţe, șau ; efecte ori în monede, 
„ele. In ințăles mai restrâns remisa este o poliţă, pe „care 
„primilorul, o poate întrebuinţă. în favoarea sa.—.. 'Remisele 

se pot tremite -pentru socoteala, „proprie. san . din ordinul 
și perlru. socateala unei a. treia persoane: (ca, remise de co- 

misiune). In cazul întâiu primitorul va credită pe tremiţător, 
iar. în 'cazul al doilea. pe comitent. 7 

Locul de plată - al remistlor are o mâre iosemnatate- 

„Din acest punct de vedere remisele se pot: împării în po-" 
Liza de, piață, în polife pe piețe secun/dare şi în polițe pe 

piele sirăine. (devize)... , 
- Primitorul poliţelor ac piaţa da va incasă imediat sau 

lei va! credită pentru. ziua scadenţei ori l6 va: sconlă,. pe 
când dacă remisele "sunt: pe o piaţă. secundară, în cazul 
acesta. le va încasă prin corespondenţii săi. . Remisele. pe: 

„piețele străine. se vor. traștă. în, capitolul, „Serisori în afa- 

„ceri de devize“... -. .:- , 

Aa Scrisorile în afacere de remise. conţin tirmătoarele 

„puncte : 1. Suma. poliiei. 2. “Trasul. 3,. Locul de plată. 4: 

„ Scadenţa şi 5. Creditarea sumei, . a i 
. 

: pd 1. a. . .f. 

A Scrisori: în afaceri de: remisc: pentru încasare. 

şi creditare. + 

Primitorul unei remise, ce scade : a doua sau cer 
mult: a: treia; zi-după sosire, . poate aștepta ziua! scadenţei 

ŞI: numai după incasare va aviză pe. tremiţători de „cred,- 
tarea: sumei. Primitorul poale însă să crediteze pe tremi- 

| tător,. imediat ce. primeşte remisele, .sub rezerva plății exacte. 

„din, partea trasului sau, după. cum; se- zice în practică; „sub- 

vezervă .obicinuila“, sub.rezerva incasării (intrâri)“, „pre- 

“cum se obicinueşte“. Se înțălege de sine, că polița se cre- 

ditează în totdeauna numai sub această rezervă şi prin:



380 — - 
“urmare lasarea la o partea acestor forinule” mare nici un lect. Dacă: creditarea! s'a făcut în modul acesta, atunci 

„. *remiţătorul. remisei nu mai este anunțat dupăce remisa „Sa încasat, ci numai când trasul nu plăteşte, atunci i se scrie, după cum se va trăctă în capitolul întitulat «Scrisori despre polițele. protestate; pentru neplata şi despre 'socote- lile de reîntoarcere“. In cele măi multe cazuri 'remisele. se primesc cu 'mai multe zile sau săptămâni inainte de sca- “denţă, iar primirea lvr se confirmă cu cea dintâiu poştă, “arătându-se totodată creditarea: <pentru ziua scadenţei“. 
Câte odală se „întâmplă, că „tremilătorul ' expediază 'primitorului o remisă, ce a: fost trasă chiar asupra lui (asu- „pra primitorului). In acest .caz primitorul întreabă „daca polița este în ordine», sau „dacă poliţia este adevărată». 
Când se: trimite o sigură poliţă; pe lângă suma” po- liţei se mai arata ziua scadenței, numele trasului 'şi locul “măcolo“ ; dacă se remit mai” molte poliţe, '-în cazu! acesta se aşază in rând valorile acelora, scadențele şi traşii, scri- indu-se lângă suma valoritor „pr, acolo“. Dacă” numărul po: - diţelor, ce -se-trimit, este prea : mare; -aliinei penteu -:clari- tatea serisorii se. scriu pe dosul. scrisorii sau pe bu bor=, „derou alăturat. Tremiţatorul se serveşte în' general de ex- presiunea : Primitorul „sa îogrijască necesarul“, -Priu „ne- esarul“ se înțălege îngrijirea acceplaţiunii-unei polile, a - inoasări aceleia la ziua scadenței şi eventual protestarea ei. „Dacă numărul remiselor este mare, atunci acestea se. însamnă jos în partea Stângă ; când este numai | sau? | ori 3, in cazul acestea este deajuns linia oblică ('/.), ce se „pune în locul de respect, a e 
Primitorul remiselor confirmă în răspuns primirea. „acelora, dacă -a primit o singură poliţă o_arala adăugând „Pr. aci“. sau „a/. N. N., aci“; daca a primit - mai multe polițe, atunzi de obiceiu arată numărul lor (2 appoints, 3 - bucăţi, 4 appunti), :suma valorilor şi adaugă - ca expli- care „a/. diverşi sau numai <pr. aci». La sfârşit serată , “creditarea. o. Ea 

Ia 
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“Daca” cineva! “trimite unui corespondent, “cu “care 'n'are 

„cont curent, -remise „Spre, incasare, atunci primitorul în cele 

mai “multe” cazuri” va aşteptă ziua scadenței acelora, iar 

după încasare va tremite în. numerar: suma sau 0 va în- 

trebuinţă, după cum i-a scris lremiţatorul, scăzând provi-- 

ziuneu şi oareeari cheltueli. In astfel d» caz nu poale să 

se arete creditarea. In locul cuvântului încasare se găseşte 

uneori vorba incasso. 

_ Fieeare:poliţă, ce” se trimite, trebue: să se: gireze,, în: 

iegulă de cătră. tremiţator. (girant, indosant) la ordinul pri- 

mitorului (giratar, indosatar). i Sa 
- . : pi [ŢI 7 

„936. „Tremiterea nnor poliţe. spre- încasare. în selaţiuni 

| _ de cont curent. 

po Si a “ Piocşti, 20 Octomore I9rz:- 

„ Domnilor C. Steriu et Comp, ÎI - 

- - e Bucureşti. 

Ae „permitem a ză rinite alăturat spre. încăsare. : 

Li" 71274.80 per'25 ct:al Î.: Filipescu -. 

» I350.— n» 2. „N. Georgescu, et. Co.,. 

 L. 2624 90 per acolo 

şi vă rugăm a ne credită după încasare; avizăndiu. me, 

appoints E - .. Cu toată slima:. - 
2 d . Pai ” 

———— CEI a “1: Zonestiv et Co.. 

aaa 

E 397. Răspuns la aceasta. 
Lo o oma o mame 

Pa Ei "Bucureşii, 25 “Octomari pir | 
. : , 
au Și i 

:Domiiilor 1. Ionescu et 'Coi, * o 

: o i ae i „loa ţi 
2 a. za 

. aia: onoare a vă crini: că: am. intzasal- permisele: 

d-voastre din 20 cl. în sumă de 

LD 2624 go So per aici, ercditându. gă . Pa pe: per astăzi 

ati e [i ED Cu” toată stima. 

| - C. Steriu et Comp..



338. Respuns de primirea unei polite, tremise spre. încasare. 

, îE Priciirâgti, 2 Martie "1921.. 

aaa “Domnului Mu. . Cernăianu, 
i Na sa, n. 

  

   ae i ii „i: Loco 

. tut Faza: Rusa 5. 
? *. 

| Aven onoare a vă adeveri primirea scrisorii d-voastre 
dinu 2 ct. cud. efecte în. valoare de Zei 2600, - 
a căror încăsare von îngriji- 0. ee 

Primiţi asigurarea : considerețiunii noasire.. - 
DI aa * Banca de scont: din! : Bucureşti. 

„330, Formular tipărit de efecte tremise spre încasare. 

r. aa | , Buotreşti, 20 Martie 1911. 

Băncii Populare îi 

! "din “Piteşti. i 

Avem onoare.a vă alătură: spre încașare: efectele notate nai jos ş. a. 

Lei 4300 în d efecte. Ie tă Psi în E a E 
. Primiţi asigurarea consideraţiunii noastre: --- Ă 

- Banca de scont din Bucureşti, - 
Dai 

  

      

  

Valoa- | Seadenţa |Subseriitorul i . Observaţiani 

1000 | 321 Martie -|0. Ionescu Piteşti. Cu protest 1000 ş 31 n. | Georgescul O, d . 1000 | 31] | - V. Vasiliu a - 1500 4] » C. Ghiţescu 2 fără , 4500 total ANENII Ra |... 

  

          
ar _Cu patru efecte. Ai Bă 

E Banca de scont din. Baegrest. 
. 4 .. - - 

- 
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340, Plata parțială a unui efect şi emiterea unui accept 
. - pentru, rest. 

% DT Tae tee ati el 

_ “SECRETARI AT UL, 

Memorandum E a Pai 

„ Bucureşti, 28: Martie 1911. 
  

  

Bancii populare a NR 

: din : Piteşti. 

Vă rugăm să liberaţi accaptantudui efectul n), - . încasso: 

No. 1217 Lei 1000 as/. Vasiliu scad. 31 crt. 

contra sumei de lei 510 

'şi a. unui nou efect. de. o 

Lei 500. sc denţa 30 April a. c. Ia 

ec, Cu stimă. - 

nenea - Ni „Banca de scont din Bacureși.. 

341. Formular tipărit de inapoiarea unei remise.“ « 

Bucur esti, 2 Apr il. IL 

» Domnilui o. Cernăianu, 5 

E „Loco. -. 

Avem onoare a vă: înainta alitaratele elede ale d-voastra 

încasso : | . 

2 No» 1218. Lei 1500 îs] Ghiţescu, Piteşti. scad. ai Martie 

__ neplălit . (Acceptantul.. pretinde 

-_____c'a trimes direct acoperirea).: 

Lei 1500__spre . descărcarea noastră . 

  

a . Pam debitat, cu, 

.. Lei 2.60 comision şi spese. 

  

Cu toată stima. 
Cu tn ej. |; 5 Ranca de scont din Bucureşti. La 

, .



Bo 

342. Aviz 2 de încasare „(formular tipărit). 
1 2 1! 

BA NC A DB sco x T. Ducati 1-April I9I1. 
“din. . i 

BUCUREŞTI 
, 

Societatea anonimă | Ea aa a 
“Capital 3 „500000 lei intreg vărsat. _ 

Domnului M. Cernăianu, 

2 Din efitele, ce ne: aţi remis "spie “incizărei s Sau “incasat; 
Efectul Ao o. „1215 sp. Ionescu Piteşti scad. 31 Ian. “Lei 1U00 ». » 6. Georgescu a 8 pa 1000 pa 7 n Vasul: [.. — A „lei 1000—contra lei „500 > „ şia alăturatului efect de: 

„.  p--.Lei 600. scad.: 30 clu. -potrivil”. 
„ Moposițiunii do. din, 28 Zan. 
APR -. In..lota] ei-i2510 

cu'-care vam creditat în cont: curent Va. a | . V'am -debitat :cu ia o 
„Lei 2.70 comisionul nostru: NI 

„ 2— spese de incasare 

- Lei '1.70 tulal, 

a Cu toată stima. 
ca _ i „Banca de scont din Bucureşti. 
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81 
_ 343 Tremiterea unei poliţe spre creditare. 

Berlin, 15 Octomure 1910. 

Doninilor Marmorosch, ' Blank et Comp. 

_ „Bucureşti. 

Confirmăm ultima noastră scrisoare din 13 cl. şi-vă, 

- Demilem aci înclus  , 

L. 1850.--per 31 Oclomtore a] Băncii comerciale ro- : 

anâne, de acolo, rugându-vă a ne credită cu această sumă. 

Cu deosebilă stimă. 

Anhalt et Wagner. 

  

344. Răspuns la - aceasta. 

Bucureşti, 9 Octoinăre 1910. 

“ Domnilor. Anhali ei Wasner, 

An primit scpisoara. d-voastre din 15 ct, ce s'a în- - 

crucişal cu scrisoarea noustră din aceeaş zi, şi v'am cre: 

dital în cont. curent sub rezerva obicinuită penirii renisa E 

d-uoastre de de - 

„LL. 1850. per 37 Octomure, per aci. 

| Da _ Cu toată -slima. 

- Marmorosch, Blank et Co. 

045, Tremiterea mai multor poliţe spre creditare. 

| Viena, 3 Decemore 1910, 

-- Domailor. Rădulescu et Combp., 

- Bucureşti. 

Las.la o. parte chestiunile aranjate în Scrisoarea 

voastre din 1 "cl. şi vă tremil alătural spre creditare 

„- 7



BB 
„ „820.75 per 73 Decemore. al G..  Sotropa 

1432. 50 > 3707 Vasile Burshelea 
1000.— „ 10 Januar « Zouu Domide 

2952.65 per acolo, 
rugându-vă a mă credită. pr. scadență. 

P
A
 

"
p
i
 

, 

a inutS - - Cu deosebită stimă, 

„23 Apbo "Josef Hirsch, 

346. Răspuns la aceasta. - î 

* Bucaireşti, 6 Decemvre 1910. 

- Domnului Zosef Hirsch, | 

Viena. 

Am primit cai scr isoarea d-voasire din 3. ct. 
L, 2992.65 în 3 bucăți, per aci, 

credilându-vă Ș Va Per, scudeula sub rezerva obitiuuită. — 

Cu toată „Stinta. 

Rădulescu “et Comp. 

347. Tremiterea mai multor poliţe însoţite de un borderou: 

RN Bucuresti, 7 Januar 1971. 

Domnului p, Ardeleanu, 

Cruiora, 

Vă tremitem alătura coform 'borderoului 
-L. 787, 29_i în 5 bucăți, per acolo, 

Trugându- vă să i binevoiţi « le încasă; 

polite | | . a 

i i A | Rădulescu et Comp. . 

No. 

Cu toată stima:



— 389 2 

BORDEROU. - 

pentru domnul V.. Ardeleanu, Craiova: 

  
  

121 |85| per 10 Taniar, â/ Şandrea el Comp. L. 
175. 160| < 15 «ce. dto. .. 
200 |—| <.20. < «< loan Râzeanu | 
102 150| « 24 < Niculae: Densuşanu _ 
168 134| < 3i « « Augustin Paul 
162 199| per Craiova - 

=
 

3 
3 

3 

. 

  

"848. Formular tipărit, prin care se arată tremiterea mai multor 

- „etecte spre încasare. 

- o a Constanța» | - 191 

  

." Avem onoare a vă tremite inclus spre încasare. 

„efect - specificat mai jos şi vă rugăm a ne remite contra 

“valoarea |, după. intrare. 
Vă rugăm a protestă toale poliele e cari nu poartă menţiu- 

iea „fără protest“. 

Cu toată stima. 

Ti p [ă română Zi zzorian i | anca generală română, 
, 

  

No. || No. efer- 
curentii tului 

Valoarea | Locul : 
efectului: Scadenţa || 

| 
| Le plată | pe 

a pp 
— 

azil 

      

Observaţiuni | 

  

  

        
 



. Lei. al. 

. 

tul şi din depozitul d-voastre 

. , 

BD 
349. Formular tipărit, prin care se confirmă primirea unor efecte 

_tremise spre încasare.: 

Constanţa, 19 

Băncii generală române, 
. 2 

7 
4 

' Bucureşti. 

- Împreună cu scrisoarea d-voastre din am primit 
efecte spre încasare în suma de ” bi 

> 

şi vom ingriji cele necesare + 

_350 Alt formular, : -| 

4 

* 

Sunlem în posesiunea scrisorii d-voastre din , conform. 
. . . a 5 . 4 . căreia am primit spre incasare. efecte de : 

şi vom îngriji de cele necesare. e 
” | , Cu stimă 

| | | Banca generală română. 

351 Alt formular. 

Constanţa, | 19. 

  

———— 

Avem onoare a vă comunică, că am încasa pentru con- 

- 

  

 



dp 

Lei 7 a 'sc, i . a/ 

“cu cari:w'an. creditat. 

352. Formular tipărit pentru decontări. A 

- Constanţa, i 19 
Pi 

  

.. , - I 

" Vă rugăm să binevoiți .a ne decontă cu primul curier 

efectele : o 

No. Pi a a. - 

tremise d-voastre-'spre încasare, . - 

Da - m Banca generălă română. 

353. Tremiterea unei poliţe spre încasare. — 

Si , „Viena, 26 Noemure 1910. 

Fabricei de mall, 
| 

| | _- Kremsier. 

Vă tremitem aci. a e 

C. 840— “per 30 cit. pr.-acolo, 

şi vă rugăm să binevoiţi a încasă actastă remisă şi a plăti o- 

ficiului poştal de acolb contra valoarea netă a remisei , amin- 

țite în favorul contului nostru dela casa poştală de economii, 

-folosindu-vă de alăturata adeverinţă de primire şi de depunere, 

“ anunţându-ne totodată despre ' aceasta. o Aa 

E îi Ca deosebită: stimă. 

N. Schiiler et Comp. 

7
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354. Răspuns la aceasta. 

Kremsier, 1 Decemore 1910. 

” Domnilor N. Schiiler et Comp Ra 

Am primit cu scrisoarea d-voastra. de eri E | 

CC 340. pe ieri, per aci,” ice le-am. încasat, şi scă- 

e | -Zând : 

E 2.—cheltueli de încasare şi porto! an depus 

C. 338.— _/a casa poştală "de economii în favorul 

contului. d. voastre, compensându-se astfel în - totul această a- 
Jacere. ” . Si 

"Vă rugă « a dispute şi mai departe de serviciile: noastre. 

Si „Cu toată stima. 
a Sa __“ Fabrica de malț din Kremsier. 

o NN. A N. 

355 Poliţa dela scrisorile No. 353 şi 354. - 

Linz, 30 August 1911. Ra a "BBC. 840. 

La trei luni dela dată veți plăti pentru această poliţă. pri- 
mă la ordinul d-lui Adolf Moser ____ == Suma de trei sute pa- 
Zruzeci de coroane : Valoarea. În. săcoteală 
şi puneţi-o in cont în urma. avizului. E 

„Domnului Ernest Bauer 
Kremsier. a : 

„ Aceptat 
-- Ernest Bauer 

„Moritz Sandmann. 

o
m
 

=
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DOSUL POLIŢEI. 
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„ BANCA NAŢIONALA Di aaei al. Bănrii. națion':le 
a . „i PI 

ROMANIEI Avem Onosre « vă remile spre 

încasare.........-.- efeci..... î alo ur 

Capital social vărsat 12.000.000 lei INCosare efec n valo ire 
——— tolală de Loiarrrrrrcroczzrzaza as za 

ADRESA TFLEGRAFICA ct A 
- 5 DANCANAT 7 conform vorderoului de mii jos, 

N — - cu cariv'am debitul prin centrala 
Dna 

noastră. . E 
fect . ar : - 

Eteete spre incas e. Banca naţională | a României 

LAŞI 

- Gapul contabilităţii - „Director - 

LIȘTA DE BREBOCTE . 

3 II a 3 
3 ȘI: = Val tec- Valoarea efec telor! iz. Ep 

EI SCADENȚA i crin Tei n tnonete străine PI | 2 z 

Ș - 4 3 

  

      

.
.
 N 

.
—
 Ti 

.



    
  

  

  

  
  

  

  

      

      

a” o | i — 394 - __ 

EL! - - ” Bo E Sa 
„BANCA NAȚIONALA menta 9 

î a. - 

R OMANIEI 

Capital social vărsat 2, 000.000 lei N - Ş 
ADRESA" TELEGRAFICA . i e a 

RACANAT : | . 

TO seen 

— - | . - . | 
e N , 

“ o ZZan 

Vă-confirmăm scrisoar . .. . noastră. Ain aa nea - l 
- şiposedăm pe a d-v. one aaa »„Drîn care ne șe- 
miteţi spre încasare : - Sa - ă - 
Pie MC ceai Cor, „mie DS 

> ÎM ammmnaammno efecte, ASUDTG ne Se 
Din efectele d-. s'au incasat: . a 

. . . A - . 

| Tolal Lei ; 

» Din care deducem : .. a | 
Comisiunea noastră Lei... 
cheltueli de încasare. „e - Ă | 

» conform Scris... . E | 
noaslre . din -. pe . on x | me peer - | | 

, | Rămân » net Lei Lc a | 
pe. care-i ținem la dispoziţiunea d-voastre.... 

„ Primiți, Domn - --3 Usigurareu „Consideraţiunii noastre,
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358. Formular prin care se avizază încasarea de efecte. 

- Constanţa, | 19 

Onor. : Bunci “generală româite, 

  

  
  

Vă facem cunoscut încasarea efectelor armă 

toare : aa 

+ ” 
N. au Valoarea Valoarea crean Scadenţal Lou gle Observaţiuni 

    

  

    

                
TI Fi TIȚ 

      

„859, An formular pentru a aviză încasarea “efectelor. 

Constanţa 

    

+. Vostro 
—— 

o — 

doen onoare. 4 vă aviză încasarea efect 

  

    

No De PET e e a 
_ 

€ e 
| Să , 

Dei. MIÂRUS 5 

Cre provizion, porto şi “zimbre 

“Dei 

 



  

- 396 — 

360. Formular telativ la efecte! tremise spre încasare. 

Constanţa, 19 

——————— 
S 

liberă „Vă rugăm să binevoiţi d 0 ama „ne înapoiă -. K 

cjectul remis d-voastre spre încasare 
NO. Do 

franco Di . Iu 
contra e 

- 

în numerar i - . 

a Mecept per. 

- 361 Formular tipărit, prin. care se arată înapoiarea unor efecte. 

  

i Constanţa, pp 

E aa : d 

“Total Dei oval, tg 
ujându-vă a ne confirmă primirea. 
  

“Cu stimă, - 

  
a
r
 

—
.
 

D
R
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362. Formular tipărit, prin « care debitorul, este „rugat. să 
| „plătească, poliţa la scadența. . 

104Y d. BOER ; Si a 
€ . E 

Constanţa | - a | 5 

    

Cu prezenta vă anunț, că polița d-voastre de 

Lei ..___ cu scadența . | 

__. în -ordinul. 

se -află la Banca 1... ______Şisoă rofj a 

îngriji. de plată la timp, ca să nu. se protesteze. 

Cu stimă. 

„Joan GQ. Boer. 

„863, Alt formular, 

“Galaţi, daia stampile postale. 

Domn 
  

Binevoiţi a luă cunoştinţă, că poiță d-voastre de 

Li __ scade la___ şi fiind de: 

plată la_______am lremis-o acolo spre încasare. 

Vă rugăm a o achită lu scadenţă, onorându-ne: 

cu comande noue. -. a 

Cu stimă. 
Coltofeanu & Dobreanu, .



8 

:364. Formular tipărit, prin care trasul este anunţat, că 
acceptul său este în ortoioliul unei bănci; 

| Bata de stu Ţi Pure Bucuresti i, zunie asa 
SOCIETATE ANONIMĂ 

Capilal social : 3.900.000 lei 

Str , Lipscani, 5. 

aere Z Tetea, | | 

_ | . - A | (CZ _ 
| i | =Zaco. 

St, Izvor, 81. 

Avem onoare a va face cunoscut, că 

olița, de . Î 

Lei 2371. —scad.. 10 ceri. * 

(girata) semmnată- de d- voastră la ordinul 

C. Georgescu ——, se afla în portofoliul 

nostru. E 
- 

Binevoiţi a luă notă. de aceasta și a în- 

"griji de achitare la „timp. ia 

Casa este „deschisa dela 10 pâna la 
pe m. 

fara de seat din Dieu, 

    
 



ao 
TEME 

46. $, Petrescu din Bucureşti tremite la 20 Xoemvre d-lui N. 

Burbea din' Brăila L[.. 2000.—per ultimo et. .a/ „lui, (adecă asupra lui 

Burbea) spre creditare. N. Burbea răspunde la 21, că a primit remisa 

si că l-a creditat cu valoarea per scadenţă. , 

47. 'C. Sterin''et Comp. din Bucureşti răspund la -24 Octomvre 

d-lor Radu e: Comp. din Sibiu, confirmând primirea scrisorii din 21 

ct. şi creditându-i pentru remisa de „380.75... per 33 ct. a/ aci. Se 

scade din această sumă 20 de bani pentru completarea timbrului, de - 

oarece poliţa n'a fost timbrată în deajuns. - - i 

2- Scrisori relative la remisele tremise pentru scontare.. - 

„De obiceiu se dă ordin de a “scontă remise, când cu 

tremiterea acestora stă în legătură un alt ordin pentru în- 

deplinirea căruia se cere o cheltueală din. partea primitorului 

- “ (comisionarului) sau şi atunci, când scontul, ce se obicinueşte 

la scontare, este. mai avantajos decât dobândă momentană 

din contul curent. . In scrisorile acestea poliţele se vor în- 

şiră în acelaş mod, după cum sa arătat şi la tremilerea 

de remise pentru creditare. Totodată ne rugăm, ca să .ni 

se calculeze un seont cât se poate de mir. Primilorul a- 

zată în răspuuis primirea remiselor,. efectuarea scontării 

împreună cu socoteala de scontare. Această socoteală poate 

să fie facută sau în textul scrisorii sau pe o notă (borde- 

“rou) “alăturată la scrisoare. În cazul dintâiu se uneşte, unde 

“se poate, avizul de primire şi socoteala în o singură pro- 

- poziţiune, pentruca remisele să nu se scrie -de mai multe 

ori; în cazul din urmă (când se alătură socoteala) trebue 

să se confirme primirea „remiselor, arătându-se suma lor 

cu adausul „a/ diverşi, aci“ sau „pr. ati“,.de aseminea se 

arată. valoarea netă a acelora (raportându-se la socoteala 

alăturată) şi creditarea cu "indicarea scadenţei respective. 

“Creditarea poate să se facă şi sub rezerva obicinuită, lă- 

sarea la o parte insă a acestei formule n'are nici o ur- 

„mare. . m - 

| Dacă un corespondent, cu care stăm in cont curent, 

ne tremite remist, atunci. pe lângă scont îi vom mai scădeâ 

şi timbru numai atunci, când dânsul se află în străinătate



pi 400 2 
şi când polițele n'au timbtu român. Dacă tremiţătorul şi 
primitorul nu stau în cont curent şi dacă prin urmare pri- 

“mitorul trebue să tremiţă în numerar 'valoarea poliței sau 
dacă irebue să facă alle cumpărături penru aăeasta, atunci 
„pe lângă scont şi pe lângă oarecari cheltueli de timbre va 
„scădeă din suma poliţei şi proviziunea sa. - a 

- Atât bancherii “cât şi băncile. se ocupă cu comerciul 
de scont.. Bancherii şi bâncil, ce se-ocupă cu acest co- 
merziu, -iatrebuiuţază.. în mod rentabil capitalurile lor, .iar 
cei ce îşi sconteaza poliţele îşi pot procură. uşor banii 

„terebuilori pentru afacerile lor. In anii din urmă s'au făcut înlesniri foarte mari pentru - cei .ce voiesc să-şi sconteze 
polițele. Comerciul de seont a. fost favorizat foarte. mult: „prin înfiinţarea societăților de credit, cari de -multeori stau 
în relaţiune cu băncile, cu societăţile de economii şi cu. 

„societăţile de avans. . Asociaţii acestor societăți de credit 
au dreptul să ceară ori şi când scontarea poliţelor “sigure până la suma corespunzătoare: a fondului lor depus ca ta- uțiune gonform statutelor, totodată ei garantează reciproc 
pentru eventualele perderi ale societaţii, depunând ca cau- 
țiune un anumit procent din creditul lor. Această cauţiune: aduce dobândă în mod regulat şi se intrebuințază nu- 
“mai la acoperirea eventualelor perderi, ce ar rezultă din “ scontari. a e 

Primirea in o ustel de societate de credit se face in urma „unei oferte închise, care cuprinde numele firmei ara- 
tarea felului comerciului, a localului, 'unde se află casa, şi | a sumei de-credit, cerută de petiţionar, Consiliul de admi- 
nistrație al Societăţii hotărește în privinţa “acestei oferte. 
Această holărire se comunică petiţionarului prin 0 scrisoare de primire. Fiecare membru primit garantează pentru loate  obligaţiunile tuturor celorlalţi membri îi proporţie cu par-: liciparea sa la credit şi până la suma creditului, ce i sa. acordat, luând asupra sa această garanție prin declaraţia. - de participare, în care se arată şi depunerea cauțiunii: — . „__ Toate polițele, ce se prezintă” pentru scontare la o - astfel de „societate de credit sau la o bancă, 'se. inşiră după .  
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datele principale în o Zistă de. scont şi sunt examinate de 

o comisiune ide censură spre a se vedea, dacă trebue să 

fie scontale său refuzate. Nu se poale cere, ca săsearete 

cauza tefuzării. Primirea unui poliţe pentru scontare. şi 

calcularea scontului se vede în respectivele locuri ale lis- 

tei de scont, ” ” 

* 

365. 'Tremitemiterea unei poliţe pentru "scontare: * 

_ "Roman, 9 Octomure 1911. 

Casei de scoul şi împrumul, Ia 

- E aa Iaşi. 

, - Prin prezenta vă remil spre sconlare a 

[. - L. 4500.— per 31 Decemore, a/ I. Vasilescu, cit cari 

va rog să mă.creditaţi., | - E 

! Cu deosebilă stimă. 

“Vasile Dimitrescu. 

366. Răspuns la aceasta 

Iaşi, 10 Octomore 1911. 

Ma Domnului Vasile Dimitrescu, | | 

ae a | | e - Roman, 

Am primit. scrisoarea d-vostre din 9 ct. îmbreună 

cu remisa de. E a - a 

L. 4500.—per 31 Decemure, per aci, din care scăzând 

40.50: scont A 4% am trecul la creditul con- 

tului d-voastre .. e 

. Ca 
- a! : 

ŢI 4429.50 Va per astăzl. Și 

» 

Cu foată “stima.. 

Timbru de 30 de bani | 

Casa de sconl şi împrumut 

] din Iaşi. | 

E. Briul 
96
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367. Tremiterea mai multor poliţe spre scontare, 

„ Ploisti, 8 dug gusi 1911, 

" Băucii de: sconț, a 
o Bacureşti. . 

Confirmând uta noastră. scrisoare din 6. cl., 
Irmitem astăzi spre scontare şi creditare 

„LL. 812.62 per 26 Augusi, : al N. Grama, 
> 867.56 „ 10 Septemure, „ Filiş-et Comp. 
> 41292 „ :20 » 3 AN. Clinici, 
>» 71220:;— „24 . >» » V. Popa, 

Z. 3372.50 per acolo." 
Așteplând răspunsul d voastre, averi onoare a tă 

salulă * | Ma ” | 

7 Polite o Banca comercială. 

Di NS V. Orghidan. 

368. Răspuns Ja aceasta dimpreună cu socoteala în 
texinl scrisorii. 

Bucatreşti, 10 August 1911. 

Băncii comerciale; 

Ploeşti, 

Iu Schimbul scrisorii noastre dio $ ct. am printi scri- 
Ssoarea. d-voasire din aceeuş zi, ce confined e 

L. 812.62 per 26 August zile 16 Nr. 130 
„867.56 .,: 10 Șeblemare „31 3 269 

n: 412.32: » 20, „n » a >. „169 

„ 1220. — 2 45 > 549 
» 

1,3312.50per aci, din care scăzâni Ne TITI -- E 
„72.41 scont 40 v'am creditat în coni curent "cu 

„D-3300. 09. Paper astăzi. 
  

Cu deosebilă stimă. 

| 7 imbru de 3U de bani | 
| i. _ Bauca de scoul 

VF. fădulescu
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„2369, Răspuns dimpreună cu 0 notă | de scont. 

-- Bucur eşti, 70 Augnist PI, 

Băncii comerciule,  - 

Ploeşti. 

Scrisoare noastră din 8 cl.. s'a încrucişat cu scr. j- 

soureu d-voastre din -aceeaş zi. În urma dorinței d-voasire 

LUN scontat suma renmisă cu: aceea de . 

L, 3312.30 în 4 bucăţi per aci, creditându-vă sarb 

_ rezerva obicinuilă conforin .notei, ce urinează, cu: 

L. 3300.09 Wa. per astăzi. -. 

Rugându-vă a înregistră în conformitate ăven onoare 

  

a vă salulă. 
P
I
 

— 

* Zina jinbru de 30 de ji! 

ÎL Banica de scent. _i 
V. Rădulescu... .. 

" Banca comereială din Ploeşti are bun . 

        

  

e—. ÎN sol ca | per. 26. Aust zile 16 Nr. '130 

Z= ||, 367| 56 10 Sepiembre. 31 „269 

= -» 419 a] Pa Al a 169. 

sa || „ 1220 |: , "4 „549 

— 73319] 50 | per aci | Nr. 1117 

=> || 12| 4l- | scont ă 4“ i 

= E 1. 3809) 09 N Va per aslizi. 5 i 

pi
 

|Zâmbru de 30 de bani - 

li Banca de _Scont___j 
PN 
a 

. 

* [7. Rădulescu.



370. Răspuns prin care se. confirmă primirea unor cfecte 

'“"tremise' spre scontare. 
se 

Bucureşti, 6 April 7911, 

Băncii: Iaşilor,  . . .. : | 

Da a „o doși. 

„Confiri rmăm primirea . Scrisori daioastre din Ş 

crt, Brin. care ne-ăţi remis. periru scontare' 55 

de efecte în valoare nominală de E 

Lei 56. 000. — mai “putin 6 efecte, ce vi le îna- 

. 
poiemu 

- alătirat spre descarcare nl. - 72500 

Ne ae „Lei 43300 

«scăzând zl dobândă. op e FIȘ0443 - 

i ȘI „a “erămân net Zei 1257 55 
„a creditul d-voastre. 

Cuc “stimă - 

Banca ae scout din: Bucur ești 
* 
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i 

371, Tremiterea unei poliţe spre scontare cu' rugarea de a se 

tremite suma netă în numerar. 
Ci 

" Domnului ÎN, Anca, 

i 
„n a. a : ae ge re 

-P'am scris -mai în urmă la 

mit spre 'sconture:" î- 

L..479.15 per +10 unic. al. 
pm ddd 

pazita, 22 Martie 1911. 

a . Brăila. 

". za e Edi est ne .ă at ami 

z4 „ct: şi. „astăzi vă re, 

s-a .. - 

Popescu et Co o., de acolo: 

- rugându-vă a-mi, calculă un scont cât se poale de mic şi 

a-mi tremite contra- valoare în numerar. 

Da 
Cu deosebilă stimă. 

Vasile Tonuța. 

372. sspuns” cu avizul de tremiterea banilor. 

Domnului Vasile, Ton 

bi 

Brăila, 24 Martie 1911. 
ta, . Ă o 

- Buzău, 

Cu scrisoarea d-voaslre. de ieri am 1 primil 

L..479.15 Dr. 10. Iunie, br. aci, pe cari, scăzând 

Lu 467. scont 44%. 

L. —.60 proviziune 1/3 9fox. 

L. 587: LL. — _.60 porto şi 

L. 473.28 

„timbru d am scontai cu 

Conforut: ordinulaii d- voastre w ant tremis uceastă sumă 

prin mandat -poşial, şi. vă- rog. a- mi confirmă primirea. 

Aşteplând nouele d.voasire “ordine, vă - 708 a primi 

asigurarea deosebilei ele considerațiuni. 

C 1 deosebită stimă. 
r 
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373. Răspuns, şi confirmarea primirii, 

| Buzău, 20 Martie 191. 
Doninuhii V. Anca. | 

- Brăila. 

Deodată cu scrisoarea d-voarire de ieri am primit şi 
L;:'4739.25-:prin “mandat. poşial;-pe-.care : î-am: .între- 

-buințat ca acoperire pentru remîsa mea din 22 ct. 

Cu. deosebită stimă. 

Vasile Tomufa. 

374. Răspuns de primirea unor poliţe tremise . din străinătate 
spre a fi:scontate şi cari man încă timbru austriac.” 

- | : Și . Viena, 3 Noemvre 1910. 

; ; Băncii erâne de e zcle. i de schimb. : Timbru de 10 b, . 9 fecle. ș . 

i Pranlfurt d. 1. M. 

;.... Cu, scrisoarea d-voastre din 31 a. 1. tr. am print | 
C. 2755,15 per 25 Noenivre zile 52 No. 613: 

„ 3200,— „2 Decemure :-.„. 29, 928 : 

    

0. 598515 per aci, . -r. JBal 
din cari scăzând - N 

2 C. 20,33 scont 4 3/9 ÎN | e 
n__25443 „ 5.10 timbru vam credilal s. Fr. 0. cu 

“C. 6959. 72 Va per astăzi. Vă rugăm a învegistra în 
conformitute. | | 

Sa Cu toată stima- 
Î- Sesiiley- et Co 1p.. 
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35. Formular ce conţine scrisoarea la un loc cui lista efeetelor 

scontate. RR 

BANCA NAȚIONALA  î Iaşi _190. 

, a , - Ă 

ROMÂNIEI 
  

Capit, social vărsat 12.000.000 ei. SI 
ap socat vărsat 60 pogagi „a Băncii naționale 

  

" Adresa telegrafică 

BANCANAT 
  

Avem onoare a vă tremile lista efectelor 'scon- 

„date de noi astăzi plătibile în oraşul d-voastre - 

şi vă rugăm a face principalilor - obligați co- - 

municare,- că efect... se află în “portofoliul 

      

      

  

  

d-voasire. : 

— 
——— 

| n incin iei | Prezenta- 

SUMA | Seadența Principalul Pomie . Ordinul torul 

== => Da Ea _-l POI aa 
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3176. Formular tipăritîn octav, prin care. se arată, « că un etect sa 
scontat la Banca naţională a României. Ă 

- BARCA NAŢIONALĂ . 9 , , “a a - . . _ 

ROMÂNIEI 
  

“Capital social vărsat [000,000 i 

Domn . 

  

4 2 
- 

Avem onoare a vă face cunoscut, "să . efectul 
de Lei .. - 

scadența la . pa 
ordinul l 

- semnat de d-voastră, s'a ssontat la Banca ua- a: 
țională şi se află în portofoliul ei. 

Binevoiţi a Iuă notă de celi ce preced şi a ne . 
. înapoi, ca răspuns confirmator, alăturata cartă 

poştală, pe care veți semna-o, . , 
Refuzul de a răspunde ar aveă de. „consecinţă 

respingerea în viilor de câtră Bancă a: oricărei 
polițe semnate de d. voastră. ] 

Banca națională a României,    
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“BANCA de SCONT - pucurest, 3 April 1914 

din 

D BUCURESTI 

ei  D0BDEROU Me. 
Qapităi 3. 3.500, 000 

Un efect în valoare: de lei 2371 

prezentat, spre „scontare de D. C. Georgescu, 

  

  
  

  
  

    

              

  

    
  

                    

  
  

„5 
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DEM. 

48) Ioan Duma din Craiova tremite spre scontare d-lor Geor- 

„gescu Co. din Bucureşti cu scrisoarea din 6 Oetomvre L. 2493.40 
pr. 17 _Decemvre, a/. N. Vasilescu.—Georgescu et Comp. răspund la 

“$ Octomvre arătând, că an scontat remisa cu 41/40]. a 
_.* 49) A. Onişor et Comp. din Constanţa remit la 24 Junie lui N. 

"Zimvel din Bucureşti L. 2109.56 pr. 1 August, a/. V. Iorgulescu şi Le 

“9062 pr.'10 Septemvre,a/. d-lor Filimion et Comp. Ordinul. se îndepli- 
neşte la 27 Iunie cu scont de 3 %/40/o. ! . 

"3. Scrisori în afaceri de remise pe pieţe secundare, 

Dacă un comerciant are o poliţă, ce este' de plată în 

"0 piaţă, care nu este o piaţă comercială principală (piaţă 
:secundară) şi cu care n'are nici o relațiune, atunci. tremite 

“această poliţă la un corespondent '-din cea'mai apropiată 
piață principală, rugându-l să ingrijasea incasarea poliţei, 
-Primitorul, care de: sigur trebue să aibă un comisionar în 
piața respectivă secundară, incasază prin acesta poliţa. 
“De cele mai multeori acest. primitor nu creditează imediat 
„me tremiţător sub rezerva obicinuită, ci confirmă. provizor 
'primirea poliței cu observaţia, că va fi creditat. cu suma 
respectivă „după incasare (intrare)“. Dacă comisionarul 
înştiinţază şi creditează după încasare pe întâiul primitor, 
atunci acesta creditează în o a doua scrisoare pe tremi- 
dător 'cu suma poliţei. Adeseori comisionarul din piaţa se- 
-cundară scade din sumă incasată. proviziunea sa şi evea- 

tualele cheltueli de incasare, ereditând pe tramiţător numai 
cu suma râmasă. In acest caz şi întâiul primitor va cere- 
dită pe tremiţător numai cu suma redusă sau va mai scă- 
deă chiar şi propria “sa proviziune de mijlocire, iav _ restul 
„franco . proviziune“ îl va trece la- creditul tremiţătorului. 
Câte. odală tremiţătorul cere, ca să i: se tremită “suma. in- 
casată, în cazul acesta” nu se mai arată creditarea, : 

La astfel de îngrijiri de incasări se. fac următoarele 
- Scrisori: . i o DI [ 

4. Scrisoarea tremiţătorutui călră. corespondentul ce- 
Jei mai apropiete pieţe comerciale principale:    
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2: Răspunsul Ja aceasta, conţinând , numai uvizul de" 

primire. e | 

| 3, Scrisoarea. întâiului primitor cătră comisionatul. 

respectivei picţe secundare. Ea - 

4. Răspunsul la această cu avizul. de. primire. | 

5. Avizul de incasare din partea întâiul primitur că-- 

tră tremițător. . | 
_- O astfel de incasare se simplifică foarte. mult, dacă: 

atât la locul :intâiului primitor cât şi la locul de plată a po-- 

liţei sunt filiale de ale Bâncii nâţionale 'a României, fiindcă. 

“ mijlocirea: incasării se face” numai prin predare: “poliței-la 

ala din locul îatâiului piimitor, iar plata sumei incasale-. 

-se face după câteva zile de câtră aceeaş filială, “ scăzându- - 

se chel'uelile de incasare. 

317. Scrisoarea tremiţătorului cătră corespondentul celei mai apropi-- 

ate pieţe comerciale principale. 

_ | _ laşi; 9 Noemyre 1910: 

_ Domnilor C. Steriu. et Comp. : e 

Ca „ “Bucureşti. 

Prin prezenta îmi permit a vă tremite E 

L.:662.70 per 17 Noemure, ai. |. Duma, Giurgiu, rugâu: 

gându-vă să binevoiți a îngriji incasurea ; acestora în favo-- 

rul meu. N a aie 

- „Cu deosebită stimă.. 

V. Niculeanu. 
4 - ae 

„878. Răspuns la aceasta. 

za | e Bucureşti,. 10. Noemvwre 1910. 

Domnului V. Niculeanu, - 20 
MU Ve ast 

“Cu scrisoarea d-voastre din 9'ct. am primit n 

1. 662.70:per 17.ct ai. Î. Duma, Giurgiu, cu cari vă von: 

credită după incasare, avizândună. 

oa | NE *- Cutoată stima,. .. 

i ia C. Steriu et Comp"
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” 379. Scrisoarea întâiului primitor câtră comisionarul pieţei o 
- . “secundare. 

Bucureşti, 15 Noemvre 1910. 

Pomnului! Vasile Petrişor, 

> Giurgiu. 

“va remi tem: alăturat - -. — 
':1. 662.70 per 17ct.a/.. 1 Duma, de a- 

co15- rugându-vă să binevoiţi: a îngri- 
Ji incasarea și a ne tremite suma prin 
mandat poștal, scăzându- vă proviziunea 
si, cheltuelile. 

| "Gu: ăcosebită. siimă. 
C. Steriu et „Comp. 

300 Răspuns: la la. aceasta. 3 

„Giurgiu, 18 Noemvre 1910. 

„Domnilor. o. Steriu et Comp. 

București. 

„„ “Cu scrisoarea d-voastre din 15 ct. 
am primit. 

L. 662. 70 per ieri, per aci.pe cari 
i— -am încasat și din cari . 

- scăzând - 
i DL. 1.'66 4% proviziune 

a___2.76_„ 1.10 porto, vă tremit 
prin mandat poştal 

L.:. 659.94 pentru acoperirea aces- 
tei -remise. 

-. Vă rog a dispune și mai departe ae 
serviciile mele şi a primi asigurarea 
deosebitei mele stime. i a 

- 

Vasile potzi oz.    
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301. Aviz: despre încasare din partea întâiului primitor 

i cătră tremiţător. , ... , 

* 

N Bucureşti, '20 Noemare 1920. 

3  Domniali p. Nicoleanu, Da ia . 

| Iaşi. 

Referindu-ne la scrisoarea noaslyă. din 70 a i co- 
municăm, că ani încasal remisa, ce. ne-afi tremis-o, de 

L. 662,70 scad. 17 cl., a]. Giurgiului, din care scăzând 
4.70 chellueli de încasate vam credit cu 

  

L. 658.— Va: por astăzi, | 

E „ . o Cu deosebilă. stimă. N 

Ca Steriu et Comp. ..! 

TEME 
„59 Av Mireşanu din Piatra tremite la '24 Iulie d-lor Unter et 
Comp. din Iaşi o poliţă de L. 1237.40 sead. 30; Iulie, a/. Ioan Popescu 

din Roman cu.rugarea de a o .încasă și de a-i. tremite suma netă. 

“Răspunsul” de primire din 26 Iulie. Unter et Comp. tremit 1a..28 Julie 

această poliţă d-lui. N. Râșcanu “din Roman pentru încasare şi credi- 

_tare. N. Răşcahu anunţă la: 90 Iulie pe domnii Unter et Comp. din 

Iaşi, că “au. încasat remisa şi că i-a credit cu valoarea ei. "În urma 

- acesteia Unter et Comp., după: ce scad 4 proviziunea -şi 1 1.. porto: 

tremit la 1 August d-lui Mireșanu în scrisoare de valoare restul de L... 

4. Scrisori în afaceri de remise pentru socoteala străină * 

* (eemise de comisiune). *) . - . 

Dacă o casă datorește o 'sumă “unui corespondent şi 

dacă în acelaş timp casa respectivă are de incasat o sumă 
aa 

  

- %) Remisele în comisiune au' puţină ' însemnătate în relaţiunile 

din lăuntrul unei țări, din contră ele sunt de cca mai mare impor» 

tanță la plăţile în străinătate şi vicoversa. Acestea, se. întrebuințază 

cu. deosebire în' următosrele: doue cazuri: 1. A din tară este dator - 

lui. B din străinătate și dispune, ca suma să se. plătească prin ban-- 

“cherul sin (banteborul va cumpără. la bursă efecte cu curs favorabil 

şi le va tremite casei-: respective 'în- debitul : contului comitentului). 

9. B. din străinătate este dator lui A. din ţară şi esto autorizat (B) 

de cătră acesta (A) de a remite bancherului lui A datoria în valoare 

străină, bancherul vinde remisa și. creditează pe A cu suma restantă. -
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“dela ua alt corespodent, atunci casa -respectivă --poate să 

dea ordin corespondentului din urmă să tremită celui din- 

tâiu' poliţe până la suma datorită. In acest ordin trebue. 

să se arete suma .polilei, ce se remite, şi scadenţa aceleia 

precum şi numele şi locuinţa primitorului. Totodată trebue 

ca comitenlul să inştiiuțeze şi pe primitor 'despre! modul * 

cum. va acoperi datoria. Cel însăreinat poate execută acest 

ordin,. tremițând poliţe din dezozitul său sau dăcă mare 

şi le face trăgând astfel de poliţe asipra unuia din cores- 

pondenţii săi. Iu. cazul dintâiu-el va transmite prin gir-pri- 

mitorului poliţa din depozit; indicând “numele comitentului 

prin litere iniţiale şi prin aceasta va tace cunoscută poliţa 
şi pe din afară ca remisă de comisiune. In cazul din urmă 

tremițătorul va numi .pe primitor.ca remitent şi va pune 

în cel din urmă rând al poliţei sâmnul caracteristic al re- 
misei'de tomisiune (literile incepătoare ale numelui comi- 

tentului). lnsărcinatul tremite primitorului poliţele in.o 
scrisoare, alrăpgându-i atenţia, „că el să întrebuințeze remi- 

sele în favoarea numitului amic“ (adecă a comitentului), 

sau ca el să procedeze cu remisele „după ordinul numi: - 

“tului amic“. Cel însărcinat va debită în Jo a doua scri- 
svare pe comiteni pentru valoarea remiselor. 

* Prin-urmare un astfel de: ordin ocăzionează uvmatoa- 

rele scr isori : : 

. Ordinul comiteritului de a remite la oa reia per- 

„soană. 
2. Avizul aceluia (a comilentului) catră primitor. 
3. Tremiterea remisei la adresa primitorului. 

4, Aviz comitentului din partea comisionarului despre 

indeplinirea ordinului. 
5. Râspuns Ja scrisoarea a treia. 

6. Anunţul primiloruiui. cătră comitent de primirea | 
şi creditarea sumei. . 

Io scrisorile 4 şi 6 poate să nu se arete trasul, fiindcă 

cunoaşterea acestuia n'are nici o însemnătate, pentru adre- 
sat. — Dacă ordinul cuprinde invitaţiunea de a tremite de- 
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vize, ceeace se întâmplă de multe ori, alunci la scrisvarea 

arătată sub punctul 4 trebue să se adaugă” “contul respec- 

țiv. (A se vădeaă «Scrisori în afaceri 'de devizie»). 

„882, “Ordinul. comitântului.. a 

Turnu: Severin, 15 Noemvre 1910. 

„Domnului Joan, Gazri Lescu, A 

a ai “Craiova. 

5 Referinău: mă la: sorisoarsa, 'm
ea:de 

ieri, ce spercă aţi primit-o, vă: Tog.să 

| vremiteţi. astăzi.pentru,; contul meu d- 

„107 C. Șteriu et Comp. din Bucureşti. 

L.'2000.—-scadenţa mijlocie a/ Bucu- 

xeştiului ș: și sămă debitaţi pentru a- 

ceasta, avizându- mă | 

Te Bot ce poata te Mee cu aeosebită.:stimă. 

. - it Vasile Zăgreanu 

Si 088 - Giconiteziiă cătră primitor. 

murnu:Seveiin, 15 Noemyre 1910. 

""Domnilor C. Steriu et Comp, 

- Spa zii ce Na Bucureşti! 
sa es sa St ee sr pi Spa 

anunţa, că am. dat, 0or- 
Imi permit axvă 

aia. a-lui loan Gavrile
scu, din. icraioya 

ca să vă tremită - 

DL. 2000.—.cu. scadenţa. mi j 1ocie pr, 

“Bucureşti, pe pe cari za rog să-. 1 tmeceţi 

în creditul contului: meu. taia A 
ze y 3 A Di ta „ui îi i “p. ai i . . - 

e Ta 
Cu toată Stima. 

| - „ Vasile Zăgreanu. 
te, cel 

vara ai 
97 
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Da 384. Tremiterea remiselor la adresa primitorului. 

Craiova, 17 Woenmure . 1910, 

Domnilor C. Steriu et: Comp , 

"Bucureşti. 

Din ordinul şi peniru contul: d-hii Vasile” ' Zăgreanu 
din. Turnu-Severin îmi permit a. vă tremite alălurat 

-/. Z. 2000.— per 30 Decemvre, al. loan Florian, de a. 

colo, pe cari: ză: rog - să-i  întrcomințali în. „Javoarea. -3000H9tâ- 

tului. antic. A ! Mi « 

Vă rog biieoti o-ini “confirmă primirea; i 

z .. O aa e “Cu. ioată stima. 

aa oară” Gauritescu 
1 Rai 

385. Avizul comisionarului cătră comitent despre îndeplinirea 
- , " ordinului. 

rus. Craiova, 17 Noemore 1910, 

* Domnului Vasile Zăgreanu, 

mom Turnu Severin, 

.. Lăsând la o parte cuprinsul scrisorii d-voastre din 
'74 Oclomure, care tractează chestiuni deja siabilile, con- 
fir Primirea Scrisorii „d-voastre. din Z5.ct,.în urma că- 

reia “am lremis' ustăzi' pentru - conțul d-voasire d-lor: C. 

  

Steriu et: Comp. din Bucureşti. * i pu ; 
„L.. 2000.—. per 30 Decemare, a].  Brcipestiutui, debi- 

tând. -ză cu valoarea pentr; scadență... pa    
_ We mai având . altele Beniru astizi, vă salut 

pt? 

z a "Cu toată stima. 

Joan Gavrilescu.    
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Ă 386. „Răspuus la „No. 304. 

Bucureşti, „19 Noemvre 1910. 

Domnului Ioan Gavrilescu, 

a Oraioya.. 

'Prin prezenta vă confirmăm primi -— 

rea a 
L. L... 2000.- -per 50 Decemvre, per aci, ce 

ni i— Taţi vremis prin scrisoarea a-voa-. 

stre din 17 ct.,pe cari îi vom întrăbu- 

inţa in favoarea d-lui Vasile Zăgrea- 

nu din Turnu- Severin, avizându- 1. 

„o „0a deosebită stimă, 
Cc. Steriu « et Comp. 

+ 

„387, Avizul: primitorului. "cătră comitent. de primirea şi. de! 

.: sreditarea remisei. i Sa 

Bucureşti, 19 Noemvze 1910. 

“Domnului Yasi le zăg&reânu, 

i NI „Durnu-Severin- 
PR ai ne a iii iai ; 

ia Suntem: in posesiungă scrisorii. d= 

vostre. din:15 :ct: și:vă::comunicăâm, că 

d-nul Ioan Gavrilescu din Craiova'ne;a 

remis pentru contul, d-voastre,. după 

cum ne: aţi.avi zat , 
L. 2000. —per. 50! Docemvre; per aci, 

pentzu cari vă creaitămvVa. per Sc
aaenţa! 

Vă. rugăm. a, „inregistra în „Șontozai, 

ate cu : noi. Le a i 

A 

  

pi) Fiat Ra pudra 

aa ut . gat Gu toatătstima:: 

ea ge „iQ. Steriu:et COMP.
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Remisa de comisiune la scrisoarea No. 384 

Craiova, 17 Noemwre 1910. "pp. LL 9000 

La 30 Decemvre a. c. biuezoiți a plăti pentru această pri- 
mă poliţă în ardinul d-lor C. Steriu et Comp. suma de 
Lei două mii 
Valoarea în cont V. Z. şi treceți-o în socoteală conform. avizu- 
lui meu. i Se a a e 
Domnului Vasile Florescu... _ „Joau Gavrilescu 
oda Bucureşti i 

"Strada Lipscani 6. - Sa 

  

aa 

„+. 51. Ioan Boteanu din Piteşti. dă ordin la 22 Iulie d-lor C. Storia 
et. Comp. din Bucureşti, ca să remită pentru socoteala sa LL. 2400.— 
pr. medio August,*pr. Galaţi d-lor Drăgănescu et Bunea din Galaţi. 
In acecaş zi loan Buteanu avizază pe Drăgănescu ct Bunea.—C, Steriu 
et Comp. îndeplinesc ordinul la 24 Iulie şi trimet d-lor Drăgănescu: 
ct :Bunea IL... 2400-—pr.:15. August, 'a/.. Petrescu '.et: Comp.;: Galaţi, și. „ înştiițază imediat pe 1. B. despre aceasta,. Drăgănescu şi Bunea anun- 
ță la 27 Iulie pe C. Steriu et Comp. do primirea romisei, înştiințând, 
totodată şi pe LB. .. . . - . : n 

II. Scrisori despre. acceptarea poliţelor, des- 
pre duplicate şi copii: - 

ca. polița să fie acceptată cât mai-în grabă de .cătră tras, 
fiindcă: trasul numai prin. acceptarea poliţei: declară -că.0 
va plati la scadenţă,. e te et. a. pe 

- Dacă proprietarul poliței (trăgătorul, remiitentului. sau: 
giralarul) şi trasul stau în relațiuni,-ia “cazul: 'âcesta - cel 
dintâiu de obiceiu; se -adresază „direct. pentru: acesptare la 
cel-dia- urmă; Dâcă d:-e. se rage de câtră vânzătotul unei 
mărfi suma faclurei asupră „cumpărătorului. - atunci . poliţa 
se trimite sau deodată cu tactura sau cu câteva” zile mai 
în: urmă dimpreună cu avizul respectiv de trată, dupăce 
s'a primit inştiițarea 'de 'sosirea mărfurilor, Cumpărătorub ' 

Fiecare proprietar al unei poliţe neacceptute va căută 

f        
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mărfii renapoiează polița acceptată, îndată: ce a primit 

maâifa şi dacă este mulțăniit cu dânsa. In amândouă aceste 

cazuri trăgătorul tremite .câte' odală pentru precauţiune 

polita fără semnatura să, “pentruca pe de'o parte să nu 

recomande, scrisoarea, iar de ajlă parte; “ca să nu se poată 

face vre-un abuz cu polița, daca' dânsa ar ajunge în mâni. 

străine. Dupăce trăgătorul primeşte înapoi poliţa, atuaci o 
semnează. *. , - o _ a. DR , o. „i o 

„Dacă, între proprietarul. poliţiei şi între tras nu este 

pici o relaţiune şi daca aceştia pe lângă aceasta nici „nu 

se cunosc, atunci cel dintâiu nu va cere direct acceptarea 

în acelaş mod dela cel din urrăă, fiindcă el nu poale în- 

credință unul necunoscut nici o poliţă semnată de dânsul. 

E! tremite polița sa uuui corespondent al său din piaţa, 

în care locueşte trasul, şi-l roaga .să prezinte trasului, po- 

lița spre acceptare, să îngrijască acceptarea şi 'să renapo- 

ieze cu intoarcerea poştei poliţa .acceptată. Nu trehue să 

se 'girezs polița. la. adresa corespondentului, fiindeă cine 

poseda poliţa (nu se cere numai decât proprietarul) poate - 

să o prezinte spre acceptare. E - 

„a anumite cazuri. trăgălorul trage doue polile iden= 

tice (duua exemplare), prima, şi secunda. Dacă le avem pe 

amândouă la dispoziţie, atunci prima poate fi lremisă spre 

acceptare la un corespondent, iar după acceptare să rămână 

la dânsul, pe când secunda se pune îa cireulalie, adecă se 

girează. Păstrâtorul, primei este numit in 0 noliță pe se- 

cunda, astiel că cei din urmă proprielar al secundei poate 

cere dela. păstrător prima acceptată. Dacă prima sa eli- 

perat persoanei în drept, atunci păstrătorul şterge „notiţa 

amintită de pe secunda şi insamnă pe aceea, eliberarea pri- 

"mei. Proprietarul are acuma prima uceeptată şi secunda 

girală şi. pe baza acestor „două „exemplare, poate incasă 

o 
Dei 

a) NOTA: Unele case 

_gctav' pentru scrisorile refer 
“au formulare tipărite pe hârtie format 

itoare, la acceptarea poliţelor.



poliţa la ziua scadenţei. Scrisorile, ce rezultă de 'aci se 
numesc «Serisori de prime», i N 
Ia amândouă cazurile amintite mai în urmă, când 
un corespondent din locul trasului mijloceşte. acceptarea, 
mijlocirea acestui corespondent este un Serviciu făcut tre- 
“miţatorului. Prin urmare tremiţătorul trebue 'să roage pe 

„ corespondent în o formă potrivită şi să-i mulţămească an- . 
ticipativ pentru munca, ce i-a cauzat:o, Pe lângă aceste 
observaţiuni scrisoarea iremiţătorului conţine şi descrierea 
mai amănunţită a polijei (suma, trasul şi scadenţa) şi ru- 
gareu «de a înapoiă cu intoarcerea poştei poliţa acceptată» 
sau „de a primi în păstrare prima acceptată şi deao 
țineă la dispozilia “secundei, girate în regulat. | 

! Dacă este vorba de îngrijirea de acceptare a uni 
polițe domiciliate, atunci ne rugăm, ca polița să se tre- 
mită dupe acceptare la un corespodent: indicat în locul 
domiciliului. In răspuns se arată acceptaţiunea şi ceeace trebue să se facă cu poliţa, conform ordinului primit. Când 
trasul refuză acceptarea, primitorul poliței intreaba adese- ori, dacă trebue să facă protest, înainte de a lăsă sa se facă acest act. (A se vedea: „Scrisori “despre polițele pro- “testate pentru neplată, elc.*). A „Dacă o poliţă a fost trasă numai în un exemplar şi 
dacă unul dintre proprietari are trebuinţă de un duplicat 
(0 secundă) pentru îngrijirea acceptaţiunii (sau din un alt 
motiv), atunci se va adresă în scris la imediatul sâu pre- decesur. Acesta se adresază iarăşi la precedesorul sau şi 
tot astfel se urmează pâvă la trăgător, care face duplieatul, 
tremețându-l din antecesor în antecezor respectivului pro- prietar al poliţiei. Cheltuelle de porto, cari rezulta de aici şi alle spese, le: plăteşte acela, care a cerut duplicatul. 

„Dacă nu se poate face în graba o' secundă, atunci se face o copie de pe prima, care poate înlocui în multe ca- zari duplicatul. Asifel de copii se iotrebuinţază mai adese- ori la polițele transoceanire trase la o anumită data după vedere, de oarece: voim să primim cât se poate de repede 
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acceptul după sosirea acelora.— In relațiunile transoceanice 
şi în timpuri 'de răsboaie se întrebuinţază * câte odată afară 
de prima şi secunda şi un al treilea” exemplar de - poliţă 

(tertia), pentruca tremeţind mai: multe exemplare | cu 'dife- 
rite vapoare şi pe deosebite câi să fim „siguri, că. unul din 

ele va ajunge la destinaţie. | 

a
 

3889. Tremiterea unei trate spre acceptare deapreptul trasului. 

Galaţi, 14 Octomure 1910. - 

-_ Domnului N. Mazăre, 
: "Bârlad. 

Mulămniadu-vă pentru ordinul dat prin scri- 
scarea di 11 ct. avem plăcere, a vă anunță, 
l-am executal. 

"|. „ Alăturat avem plăcere a vă servi cu factura. 
Ne-am permis a trăge asupra . d-voastre va- 

_loarea acesteia în trata alăturată de- 
*/, L._ 1572.65 per 14 April 1911, OJ. propriit, 

pe care.vă rugăna a 0 acceplă şi a ne-o relurnă. 
, Aşteplăm şi mai deparie ordinele d-voastre 

şi vă. salută | | 

Ii | Cu toată stima. 
Coltofeanu et Dobreanu. 

389. Răspuns la aceasta. 

Bârlad, 20 Octomore 1910. 

Domnilor. Coltofeanu et Dobreanu, 

| _ Galaţi, 

Sunt i în , posesiunea. scrisorii d-voustre din 14 

ct- şi a mărfurilor facturare cu aceea, pe cari le- -am



. 
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găsit în re regulă. Alăturat + vă înapoiez penru des- 
cărcarea mea trata. tremisă de 

|. „L. 1572.65 per 14. April. a. du 0/,, „propriu, 
provăzlă Cu. acceptul meu. - Ş 

-C u toată stima. 
N. Mazăre. 

390, Răspuns Ia 289. | 

Galnţii 21 Oclomvre 1910, 

Domnului N. Mazâve, i 
Bârlad. 

“ Confirm primirea ratei acceptate de: 
L._1572.65 per 14 April a. De a 

Du. ce ne-aţi returnat-o cu. scrisoarea d-voastre din 20 ct. şi ne vom servi de ea pentru acoperirea fachui noastre din 14 Octomvre a..c, 

Ca toată stima. 
Coltofeanu et Dobreanu, 

391, Formular tipărit pentru a 'cere să se înapoieze un accept. 

Domnu 
  

  

po | ; 3 
Binevoiţi a ne 'tremite cu intoarcerea, Poştei acceptul d. voastre de 

Lei . Br. 
spre regularea faciurei n] respeclive. . . 

Asteplând şi nouele d-voastre coinanda, 
Vă salutăm cu stimă, : . i Drăgănessu & Bunea. 

  

  
  

%) Acest formular şi următorul tipărite pe hârtie . octav. sunt întrebuințate de firma Dră ivănescu și Bunei, din Galaţi.  
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392. Formular tipărit „pentru a se arătă, că s'a primit un accept , 

înapoiat 

N 

Am primit acceptul. drooastre de . | IE 

Lei Dr. „spre reglarea 

facturei noastre. din... ee 

Mulţămindi»- vă aşieptâni noul d voastre = 

comande şi o Ş Să 

vă salută ca stimă. 

_Drăgămescu d Bunea. 

  

393. Tremiterea unei trate spre acceptare prin mijlocirea unei 

„persoane intermediare, , 

„ București, 8  Noemure 1910. 

Casei. de cont şi împrumut 

Ii | Iaşi. 

Confirmăm scrisoarea. noastră din 5. a. şi, 

primirea scrisorii d-voastre din 6 ci. 

Alăturat vă. ir emitent 0 primă de - 

L. 1269. 20 per . 15 Ianuar. 1911, ai. 1 Marti- 

i “ escu de. acolo, 

rugându- vă să mijlociți acceptarea şi, sd ne-0 re: 

mapoiuţi. .. .. 

Vă nuulțămin anticipativ pentru aceasta. 

a ji Cu oală + stima” 

ELI II Ra Bănca de. Scot. 

5 o N. Rădulescu, 
vw
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[tr "894. Răspuns la aceasta. . -- 
” ț 

laşi, 10 Noemore 1910. 

Bâneii de scoul, Ea 
Bucureşti. 

Confirmăm primirea scrisorii d-voastre din 8 
cl. şi vă returnăm prin aceasta spre descărcarea 
noastră prima de 

/. L. 1269.20 per 15 Ianuar 1914, a|.1. Marti: 
i escu de aci, 
acceptată în regulă. 

Cu /oată stima. 
| Casa de scont şi împrumut. 

| | | A Brăd. , 

395. Tremiterea mai multor prime spre acceptare Şi păstrarea lor la dispoziţia secundelor respective. 

Bucureşti, '30 Martie 1911.. 
Domnilor fraţi Rothschild, 

Paris. 
Ne permilem a apelă la bunăvoința d-voastre, 

rugându. “vă a îngriji acceptarea următoarelor £ 
Drime : | 
„Fr..5000--— a] Marcuard Andre et Comp. 

»  7000.— „ Fould e! Comp. îi | „ 8000.— „ S. de Quadra „ pacolo 
» 1000.— „ A. Porges - | 

şi a le ține la dispoziția secundelelor girate, în regulă. 
= Multămându-vă pentru aceasta, Vă rug găm a ne scuză pentr 4 osteneala, ce vam cauzal-o. 

4 Prime | „Cu deosebită stimă. 
Lc C: S'eriu e/ Comp.  
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396:: Răepuns -la- aceasta. 

Paris, 4 Decemore 7970+ 

Domnilor C. Steriu et Corp: 

București. 

Cele 4 prime în sumă de 

"Fr. 16.000.—per aci, .. | 

„ce-ni: le-aţi. lremis prin scrisoarea : d: oastre dini Jo 

“a. Î. dr. au fost acceplate și le ţinem la dispozilia 

secuudelor girale în regulă. 

“Aa âidu- -vă cursul de astăzi, vă, saluta 

„Cu toată. stima. 

op ratii Rothschild... 

397, Rugare pentru tremiterea uiui duplicat. 

- Bucureşti, 20 “Nomare 1910- 

Fraţilor lurist, 

DE 
„dag. 

Ne permite a vă rugă să ne lvemileți 0 Se- 

castă a vemisei d voastre de 

$ 30000.— fer - Februar, al. New- Yorkului şi 

a ne scuză pentru osteneala, ce vant cauzat-6 0. 

n Ca: toală stia. 

Marmar osch,. Blauli. el Corp.
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398., Răspuns la aceasta. 

| | Iaşi, 21 Noembre 1910. 

Domnilor Marmarosch, Blank et Comp., 

„+. Bucureşti. 

„În urma scrisorii d-voasire din 20 ct., vă tremitem a- 
dătural secunda cerută a remisei noastre de 

9 9000.— al. Weni- Yorkului. | 
“Pentru timbru am debilatcu 

LI. 10;—- Va per astăzi. : ai 

Vă rugăm a: înregistră în conformilate şi a ne anun- 
fă de primire... : IC 

q Polită- pu Ca toată stima, 
- Te „ Frații Jurist. 

TE ME. 

“54. Ioan Găvriluţ din Giurgiu tremite la 27 lanuar lui N. Cuieş 
deanu din Bucureşti 2400 kg. de, lână ă 197 1. pr. 100 kg. şi trage 
valoarea, îacturei pr. 3 luni, 0/. propriu; Poliţa se tremite spre ac- 
-Geptaro şi trasul este rugat să o renupoieze.—Răspunsul la 30 Noembre. 

55. N. Iorgulescu et Comp. din Bucureşti remit d-luil. Popescu 
din Craiova cu scrisoarea din 2 April'o0 primă trasă de dânşii de-L. 
2433.64 pr. 15 Mai, 0/. Putileanu et. Comp.,a/. N. Fântânariu et Comp." 
din Craiova şi se roagă să mijlocească acceptarea aceleia şi apoi să 
o păstroze la dânsul —Riăspans la 7 April. - 

"56. 1 ilaliță: din Craiova cere la'20 Apri! dela 1. Popescu din 
Iaşi, ca să-i tremită o secundă de pe remisa sa de Fes 4000.—pr. 15 
Iunie a/. Paris. 1. Popescu treniite remisa cerută cu scrisoarea din 23 
April. - ) 

57. V. Mândrescu din Constanţa tremite la 15" Ianuar o primă 
de Fes. 4200.—a/ Nortz ct Comp. din Marsilia spre a mijloci accepta- 
rea şi a o ţineă la dispoziția secundei girate. Răspunsul la 21 lanuar a- 
rătând, că polița a fost acceptată şi este ținută la dispoziţia secundei - 
girate. , ” . o 

“1Y. Scrisori de domiciliarea poliţelor.: 
„. “Fiecare trăgător a unei polițe va raută sa o emită: 

astfel, ca- ea să fie vândută cât se poate de uşor. şi prin 
urmare să fie primită bucuros de orişivine. Aceasta se 
întâmplă cu: deosebire atunci, când poliţa este de plată în 
o piaţă, care esla o pială comercială principală sau cu 
care cel puţin există un comeretu mai însemnat de polițe.  
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“Însă fiindcă! multe încheieri- de afaceri ocazionează- trage- 

rea de trate pe piețe secundare, trăgătorii trebue să 'dis- 

-pună, ca: poliţele''respeelive să 'se' plătească în cele mai a- 

”: propiale piete principale de poliţe, de aceeu, când 'dâușşii 

trag poliţe, “pun lângă numele şi: locuinţa 'trasului. obser- 

“vaţia : „De plată în N.* Cu ocazia acceptării -traşii com- 

'plectează apoi: această” observaţie, adăugând numele acelor 

persoane, cari trebue să facă plata în piaţa 'arătată : „la d-nul 

A: :B. in N...% "O poliţă făcută ia: modul acesta-pe o piaţă 

comercială mai mare o va luă fiecare bucur6s şi prin - ur- 

mare fiecare o 'va''puteă -vinde cu ușurință.“ -“ i 

“5 + Astfel'de polițe se numesc polițe' domiciliate, noul: loc 

de plată domicil,- plătitorul domiciliat: şi: trasul domiciliant. 

Uneori astfel de polițe domiciliate, cari conțin numele 

inui doiiiciliăl: se” numesc! polițe" domiciliate determinate, 

pe: când! acelea, -în cari ina''se' “arată - numele domiciliatului 

“se: numese polițe domiciliale nedeterminata, acestea cuprind 

“nuniai observaţiunea „de: plată în N.2"La acestea'din urmă . 

'se presupune, 'că însuşi trasul iva face 'plata' în ziua hotă- 

- vită ia“ domiciliul aratat. ":*: i DE oii 

ie Din “motivele arătate: mnlți ' comercianți: din oraşele: 

de proviacie' vor căută- sa" întee: în 'relaţiune cu > corespon- 

| denţi, cari 'locuesc” sa.reeit:mai “apropiat: oraş: comercial 

“principal Şi icari 'ar fi dispuşi a plati polițele, :ce dânşii le . 

207 domiciliă. iInăinte de'a domiciliă'o poliţă trăsul ya în-" 

trebă 'pă: viitorul: domiciliat, dacă 'este':dispus:a-plăli poli- 

ţele, ce ar dori să je idomitilieze la dânsul: şi: anume sub 'ce 

condițiuni. Condiţiunile respective sunt; de obiceiu următoare- 

Je: Avizărea la limp, tremiterdă acoperiti cu 2-8 zile Inainte 

-ds'stadența şi' o 'proviziune'iceva mai -mare decât provizi-- 

unea: obitinuită: iri-gerieral în” comeriiu.' Dacă "trasul: și vi- 

itorul douniciliat! Sau 'învoit! îniiprivinţa “acestor''condiţiuni,. 

atunci cu Ocaziuiiea fiecărei''domicilieri se:-fae' următoarele 

il totii buza Aa) 2 gti oara 

ai 

scrisori?" au) ae îi | 

4 ist: Serisoărea!"trăgătorului 
cătrăi:teasireu avizul de 

trală şi cu rugarea pentru domiciliare.
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9. Răspunsul la aceesta-cu. renapoiarea politei accep- 
tate şi domiciliate, a 

| 3. Avizul trasutui catră domiciliat despre « domiciliarea 
facuta. | a 

i Aa Raspuns Ja aceasta | aratandu- “se, „că s'a luat notă 
de. aceasta. - e 

5. Tremiterea: acoperirii . de cătră tras domiciiatului 
<u câleva zile inainte, de scadența. . . ; , -. + 

„6. Râspuns la aceasta .cu . avizul despre, plata, fâcuță 
şi renapoiarea poliţei achitate. 

Nu se va. tremite acoperirea, “când. trasul şi.  domici- 
" diatul stau în relaţiuni de cont corent, astfel că acest din 

urmă. poale. să debiteze : pe. cel! dintaiu pentru fiecare po- 
Miţa domiciliată, ce a achitat- -0. 

“Cele mai. multe domicilieri rezultă. din: tremiterea: de 
“măriuri în provincie, Angrosistul vinde mărfuri. detailistului 
-din :provineie şi trage asupra acestuia suma - facturei, dis- 

„punând să i se .tremiţă trata | „acceptată .. şi „domiciliată. şi 
-apoi o intrebuințază ca poliţă de piață, Detailistul. are un 
'comisionar în localitatea de plată, care achită poliţa. şi care 
inainte de scadenţă cere dela detailist bani în numerar sau 
în poliţe cu scadența scurtă (în valoarea . sumei. domiciliate 
Şi a proviziunii sale), sau îl debitează. cu suma poliţei:! „plă- 
tite, iar proviziunea şi-o. socoleşte la. încheierea 'respecti- : - 

"volui cont: curent.— Câteodată chiar abgrosistul de mărfuri 
este €l însuşi domiciliatul, care cere, şi primeşte înainte de 
scadenţă, suma. poliţei franco. cheltueli. SERE IEI 

; Se pot domisiliă. şi polițe, ce au fost. emise, în două 
exemplare. (prima şi; secunda). In. .astfel. de „cazuri: trebue 
“să. se prevadă .cui. să-se tremiţă prima. acceptata: la dispo- 
ziţia. secundei girate; (A se „vedea. „Scrisori , depre, „accep- 
“tarea. polițelor, despre: duplicate. Şi copi“) ii îti 

La biletele la ; ordin, domiciliate, . în, e cari. tragatorul 
“trage asupra sa (eventual asupra uneia din filialele sale) 

sân forma :unei. trate,. se, fac; numai: următoarele. Scrisori : 
pe zi 1 ; ; li iți . poze paine ze Ă RR ; 7 - fam . e... o ar 
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„1. Aviz. domiciliatului despre tragerea poliţei -. „CU ru- 
garea de a.v plati. 

2. "Răspunsul domicil: atului, | 
3. Scrisoarea domiciliatuli. după achitarea poliței. 

E 

„899, Iatrebâre pentru domiciliară,. SR 

RR a Piteşti, 25 " Noemoure 7970. 

Doninilor Zi. “Vericeanu et Comp. 

a Bucureşti. 

Prin Prezenta îmi iau. libertatea a vă întrebă, 

dacă ini-ăfi permite d domiciliă. la d-voastră dccep- 
Zele inele, Beniruu a. căror acoperire regulată VOI 
îngrii la timp. : 

Vă rog a-mi comunică condiţiunile d-voastre 
precitni şi proviziunea, . ce înti veţi calcula-o pentru 
aceasta. . | - 
ai Astept răspunsul d voastre af rmativ şi vă salut 
Si tă îi IN Sas) MR 

Cup oată Stiria, 
na atu Joan. Găvrilaş, 
ca mi E - i II i sr, e INRER A N Ei pa 

E 400. Răspuns, negativ, e 
pi i 

„București, 27: Noamare 1970. 
pi Na SI ad | . pe i 3 Psi 

i .. as RR! AR aa i 

Domini “oan - Găurilasii; a Ai 
Taia i CIP st Bai ia ra - 

fe ue “Pitesti. 
4 Na, Mata ÎN 3 

aSupulent = în, posesiunea. scrisorii d-voastre din 

25 id prin care.v'aţi arătat dorinţa de a domici- 

bă la 103-'dcceptele d-voastre.  *
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"In alle. timpuri ne-ar fi conformat: dorinței d. 
voastre, astăzi însă 7egrelâm, că din cauza  exten:, 
siunii afacerilor nu vă putem servi înt această privință. 

Cu toate acesică ne rezervâm dreptul de'a re... 
veni la timpul: oportun'asupră: acestei afaceri. 3 

Ni 

: „Cu toolă stima. 

ti aia Ve Vereeanu, et Comp, 

401. Răspuns afirmativ. 
3 

N 
4 NR Iată ae Ă aa . „, . | 

„+ Bucureşti, 27, Noemvre 1910. 

IEI Ca EN pri ” i , MR 

Domnului Ioan Găvrilaş, .-. 

aa | „Piteşti, 

-. Suntem. în. : Bosesiunea : “Scrisorii, d-vocistre din 
25, ati și Vă comunicăni, că suntem dispuşi cu plă- 
cere" a 'achilă acceplele d-voaslre, ce je veți do- 
-amiciliă- la: noi, Presupimând că pentru a înlătură 
greşelile ni le veți aviză exact şi ne vefi tremile ia 

„ Zimp vemisele necesare, tu deosebire Bolile cu sca- 
dență scurtă: Sau. numerar. 

În mod excepțional 1 Vă socotim 0 proviziune 
mai nare decât 'proviziinea  6bicinuilă- de bancă de 

"de 1/8 90 şi credem, că prin aceasta vă dăm o do- 
vadă deosebită de bunăvoința noastră. 

3 DI PRI - Ca deosebită Szimă. 
n E . 1 Sit at ei 

a. x Vericoami, a Cori? 
.  



. : ie, 
. ÎN pi [3] 
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402.- Sărisoarea trăgătorului "câtră” iza cu “avizul de, rată şi cu 
"su _î: rugareatde:domiciliare:i, n: .. 
ai + .. a eee „a Ace 

Ci 7 . . .. B e . y î 
n. pa 1 . PR Li 

" Bucureşti, ? ) Niemare 1970, 

„Donmulat Ioan Găvrilaş, - 

i Piteşti. 

P'am expediat, cu mica, „inale: a) 

A VAN D021 în 2, 
itărjurile;: ce: le-aţi “comandal prin . scrisourea d-voastye . 

“din 26 ct. Vă alălurez Factura relativă ÎL sumă «de 

_ L. 1785.60 cu tragăre de'3 hunii. o 

/. A „Conform înțălegerii noastre” vă tremit alăturat pentru 
acoperirea acestei facluri următoarea lrală de 

L. 1785.60 pr. 3 luni, dato, Ol. propriu.a|.. d-voastre 

rugânduaă a.0:,acceptă :şi u:o* domicilia' aci: sie a: mi-o 
renapoia : cât. mai: în, în grabă. si ii ci o. 

  

  

a Si | Cu toată stima. 
tei 

(DEI m 03) js At EEE) . Ai 

| - | “Aurel: Vâr goliciu, 
ia ăia 

4403, Răspuns la aceasta. 

  

at - Ă . 

negrii. nb aa1",-Piteşii; 5 Decemere 1910, 

asi mem Donutuulati? Aairel'Vâr goliciu, 

zi e nui urii Bucureşti. 

“Sica în posesiunea scrisorii «-voaslre din 30 a lu- 

mei în. şi a, celor vii ia 

"3 jăzi de diferite mărfuri, | i 

pe cari le-am găsit îa, regulă. . - 5 

Sao Si 

 



4 

Alăturut vă Venapoiez w ata, ce. ini-afi remis- -0, de 

Li 1785.60 Der 29: Febpuar..1911 al mea, 

prevăzută cu acceptul meu şi domiciliată la domnii . 

N, Vericeanu ci Comp „de acolo, pentru acoperirea Ta- 
lorii facturei 

.]. 

. Ea - Cu 'toală stima. 

| »„ Joan Găvrilaş. 

404. Aviz domiciliatului. 

„Pitesti, 5 Decemare 1910, 

Domnitor N. Vericeatmu a c amp, Sa 

| "Bucureşti. P 

» -Referinadu-mă. la permishunia, ce: niu- ți: acordat: -0, 
îmi iau libertatea de.a domicilă la d-voastră 

IL. 1785.60 per 28 Feuruar 1911 ta. d-lui Aurel Vaâr- „ORA ARD 

“ goliciu, de acolo, 
nigându- vă a uă notă de aceasta. 
i La tiib vă voiu treimile acoperirea. 

| | a Ca toată stima - 

Joan Gavrilaş, 

- 405. Răspuns la aceasta. 

_ Bucureşti, 6 Decemure 7910.   î Domnului Ioan Găvrilaş, 

Piteşti. ( - . în a e ai ai 

| Au luat "nolă, că ai, domiciiat la, „noi „acceptul 
d-voasire de  
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L. 7785.60 per 28 Feoruar a.9. 
avizat Brin scrisoarea d-voastre di ieri si asteplăm la 
timp acoperiri ea pentru a-l achilă. 

Cu toată stima. 

N „Vericeanu et Comp. 

. 406, Tremiterea acoperirii. 

. | o Piteşti, 26 Feoruar 7971. 

Domnilor W. Vericeanu et Comp., 

Bueureşti. 

Referindu- 1uă la Scrisoarea . „mea din. 5 Decemvre a. 

4r., Prin care van avizat despre domiciliarea „ace-ptulhii 

aneu de 

L. 1785.60 per 28 Feoruar, 

am onoave a vă tremite: alătura! Benitru „acoperirea « a- 

celuia , N 

i “L1800.— în numerar, a „: 

Vă rog a-mi tremite acceptul achitat precum şi ne- 

însemmnatul rest, , ia E 
. | | “Cu toală stinta. 

Ioan Gâvriluş. 

. 4 
pet . .. 2 407, impune ln aceasta! 

„Bucuresti, 7 Martie 197]. 

 Donanalui Ioan. Găorilaş, aj a | 

NR Si ia i : a Sa Pitesti 

4 : Da ... î.C. A , î. 5 - 5 

SE Prin aciasta. confirni primirea exactă a “Sanei de 

L, 1800.— în numerar, lremişi cu
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scrisodrea d-ooasire per 28 ct], cu,cari eu 

am. achilat acceplul d-voaslre per 28 cl: de L.-1785.60 
la care adăugând !]s “le proviziune „ 225 

| | şi porlo 7 
E DN aa PI Si a. face ÎL. 1788.40 

i ANRE Ce Restul de „11.00 

vi-l renapoiem, astfel că prin aceasla se comt- A 
-]. Pensază compleci: 'tremiterea.. d-voastre de L. 1800.— 

Vă alălurăm acceplul achital, 

| | Cu toată stima. 

"m tinut ss A! Vericeamui. et Comp 

noa TEME 
„ms 1.456. Vasile, Bârsan ..din Călăraşi întreabă. 1a:16:. Neemvre pe: 
domnii Ciureu et Comp. din Bucureşti, dacă şi sub ce condițiuni i-ar 
permite să 'domicilieze :la:'* dânșii aceeptele -sale. EL se '-obligă-- să lb 
avizeze la timp și să tremiţă acoperirea în numerâr sau în poliţe cu 
seadenţă scurtă pr. Bucureşti cu 2—3 zile înainte _ de seadenţă.— Ciurcu ct Comp. răspund la 20 Noemvre. -Ei: “arată, ': că 'se -învoesc,.” 

tuelile 'de port.!. , 
„. 87. Vasile Bârsan din Călăraşi avizază la 4 Deceimvre + firmei: Ciureu ct Comp. o domitciliare de L., 1641.55 pr. 10 Ianuar, 0/.-N..Roc- - 

cerând avizarea exactă şi acoperirea ia. timp. 1/+%e prOviziunc şi chel- 
N a Li 8 Pa . Ri | pn 

neanu, Te. V. Moșoiu, Turnu-Măgurele. ' Răspuns la ...3. Decemvre.—- 
Vasi:e Dârsan, tremite.la. 4 anuar ca acoperire o .remisă, de L. 1$00.— 
per 15 Ianuar, 0/. 1. Filipescu et Comp- — In 11 anuar Ciurcu ot: 
Comp. renapoează polițţa achitată calculând 1/30. -previziune!iişi: 15: 

„ . de; bani pentru porto. - - 

pu 

_Y. Scrisori de, acceptare „prin, intervenţiune.. 

ase Trăgătorul şi „fiecare indosant al unei polițe au inte.-- 
res, ca polița sâ fie acceptată în regulă de cătră. tras. Da-- 
că una din aceste persoane obligate crede,:că trasul va re- 
fuză acceplarea din oare care motiv, alunci scrie pe faţa po- 

” liței adtesa unei case, care se află în localitatea, unee, se face: 
plata, şi care acceptează şi plăteşte (intervine).pentru acela, care a'scris aădresi;'in 'caz"dătă trasul 'refuză.. Qi asifel de. -. PE ta Stie e 1 Mate ea to a ia



Sa 

e 

adresă se numeşte adresă de necizilale (de tvebuinţa), serii-, 

“torul aceleia “adresant, iar, “cel. inseninat, în adresă adresat. 

Dacă “adresatul intervine, atunci, se numeşte - - intervenient' 

sau 'onorarit, pe când adresantul 'devină onorat., 'Texțul, unei. 

adrese de necezitate 'este, de: obiceiu “următorul: Lai Lre- 

buinţă. plata la domnul, N; N: Sau ala trebuinţă, la N. el 

Go: pentru A, But uta o iu era PI 

„„Adresa | de. necezițate se scrie, "de. adresant nurnai atunci. 

când: ei este sigur, că adresatul este, “gata a. interveni. la. 

trebuinţă. Pentru; aceasta va trebui să. întreb& mai înaipte, - 

pe: adresat. despre .aceasta., Viitorul interveaient . va răse, 

punde . la aceasta, dând. permisiune şi : arătând. totodată, FO: 

dul. acoperirii pentru. o intervențiune, ce s sar, fare.—Darâ,o, 

poliţă a fost prevazută ; cu.0 adresă! de. nscezitate, atunci. 

-adresatul, trebue, să fie. anunțat, numai, decât... Scrisoarea. 

respectivă, trebue să, cuprindă, o descriere “amănunţită. a po;.: 

'liţei, rugarea, de a: interveni la trebvință. şi arătarea, resți-: 

tuirii cheltuelilor, de intervenţie., în, cele. mai, multe cazuri. 

acestea. se_lrec. în cont. Aaresatul,, 'repetează, ! în răspuns « 

semnele caracteristice. ale. poliţei,. şi. sfârgeşte, cu, asigurarea, 

că va. interveni în caz de lipsă. sr ui 

„Dacă, o: polita: încă. neacceptată, este prezentată. tra 

sului spre - acceptare, de eatră, proprietarul, aceleia: şi „dacă; 

el;.nu o acceptează,; atuaci proprietarul « 0 protestează, : „aderă: 

lasă să „se facă un, act de câlră, portărel;; prin care: se: cons-;. 

tată, că proprietarul şi-a indeplinit : datoria, putâod. prin .ur-,; 

mare, să. pretindă, în .caz,de. trebuință : despăgubiri. ; Acesti 

act: se numeşte „protest peniru. meacceplare.: : Dacă; respecti=.: . 

vul proprietar trebue. să . mijlocească ; numai acceptare, ar 

tunci, va renapoiâ tremiţătorului : poliţa. şi : «protestul, sau îl.;: 

a, 'anunţă numai despre protest, reţinând, la! sine. poliţa,.: 

“după. cum i.s'a cat .ordin: -de călră tremițător:. (A: se vedea... 

„Scrisori, despre, acceptarea. poliţelor, ; “despre: duplicate; ŞI 

copii”). In amândouă cazurile proprietarul + debitează pe tre-,. 

mițator. cu cheltuelile.. de. protest, ce, le-a făcut, „Dacă. pro-... 

: tat 
i ta ji     



— 438 — 

prielarul are .polița ca remisă dela tremitător, atunci îi 
tremite numai protestul peniru neacceptare, reţinând poliţa, 
şi în scrisoarea respectivă îi spune, că „la timp îl va in- 
formă mai de aproape despre această afacere“. Prin aceasta 
se înţălege timpul de plată şi eventualul ' protest pentru 
neplată.. | | Aa a o 

-” Altfel se întâmplă, când polița protestată pentru ne- . 
acceptare conţine o adresă de necezitate. Proprietarul unei 
astfel de poliţe va -prezentă adresatului poliţa dimpreună 
cu protestul şi va pretinde dela acesta ucceptarea (acceptul 

“de onoare). Adresatul acceptează poliţa şi'prin aceasta de- vine acceptant pentru onoare sau onorant, plătind-proprie- 
tarului cheltuelile făcute cu protestul în schimbul eliberării 
actului de protest. Proprietarul ia polița prevăzută cu ac- ceptul de onoare pentru â.-o întrebuință tot ustfel, ca şi: cur 'ar fi întrebuințat o poliţă acceptată în regulă de iras, 
jar onorantul anunţă pe adresant ' (sau pe onorat) despre 
intervenţiunea' facută, tremețindv-i: totodată protestul pea- tru neacceplare şi cerând sa-l: crediteze “cu ' cheltuelile” de protest. Onoratul va confirmă în răspuns primirea protes- ului,“creditarea cheltuelilor de protest şi va mulţămi pen- tru inlervenţiunea făcută. i 

| Câte odată se întâmplă o intervenţiune şi când nu sei află: pe poliţă nici o adresă de necezitate. O astfel de interven-: țiune se numeşte intervenţiune de bună voie. Chiar oricine, - care nu este numit în poliţă cu adresat, poate -să o aceepteze - pentru onoare, afară de trăgător sau de unul din giranţi pentra -. unul din următorii săi, fiindcă aceştia sunt obligaţi chiar prin - poliţă ; totuşi proprietarul -poliței nu' este 'obiigat a primi o astfel de intervenire din partea unei a treia persoane, ce „nu este numită în poliţă. Dacă polița nu este încă 'accep- - lată, chiar și trasul poate să 0 accepieze atâţ În onoarea unui girant cât şi -în- onoareu trăgătorului, când d.e. el: deşi nu s'a înțăles: cu acest din 'urmă în ceeace ' priveşte suma, ce se (rage, totuşiil crede 'solvabil şi uu voeşte să-i - sdruncine creditul, refuzând acceptarea: Un alt caz, când
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"trasul voeşte a acceptă numai ca onorant şi nu că accep- 

tant obicinuit, este atunci, când trăgătorul poliţei n'a dat , 

trasului nici o contravaloare. Molivul, care îl face să re- 

fuze acceptarea ca tras şi să “'accepteze ca onorant, con- 

sistă în drepturile reciproce, ce le are onorantul faţă de 

trăgător; pe cari drepturi însă nu le are acceptantul obici-: 

nuit faţă. de trăgător. & 

408, Cerere de a se folosi de o adresă de necezitate. 

" Buicureşti, ş Noemure 1910. 

Dommlor N. Vaida. et Comp. 

Craova. 

Ne. mâm libertatea a vă titrebă,. dacă ne-aţi 

permite a ne folos. eveniual de firma d-voastre -ca 

adresă de .necezilate.. „Se înțălege - dela sine,. că la 

dre-o intervenţie întâmplătoare. 2 at „serii cu acope- 

rivea trebuitoare în modul «arătat de d-voastră. 

3. Aşteplăm răspunsul d.voastre afirmativ. * 

- A „+ Cu toată stia. 

S. Grigorescu et Comp. 

409. 
be) 

Răspuns, negativ. o - 

i 3. 

. Craiova. 7 Noemvre 1910. 
Isa : e Ă ia Aa . sv „A , 

- „Domnilor S. Grigorescu et Comp. 

„Răspunzând la scrisoarea d-voastre din 5 cl., 

regrelăm “că nu pile Să Ne conforritănm dorinţei 

d-voasire de a vă. permite să "pă folosiți de firmă 

.



| 
| 
| 

— 440 — 

noaslră ca adresă de necezitate, sune ; însă - dis- 
uşi cu plăcere a interveni ca pătitori onoraţi ai 
firmei d.voastre, fără vre-o, âcceplare prealabilă, în 
caz tând ne veți tremile mai înainte acoperirea 
corespunzătoare. DE 

Liana Dc ti 

' ir viii tati it Ga toată “stimă. -.! 

N: Vaida. et Comp. 

m, d 
Ş 410. Răspuns afirmativ... 

Craiova, 7 Noemwre 1910. 
ri 

Donmilor S. Grigorescu et Comp... . 

Bucureşti. 

„2 Sumlemt în posesiunea scrisorii d-voastre din S: 
CL. şi Vă comunicăui, că suntem 'dispuşi a interveni . 
Peniru onoarea. firmei d-voastre, rugându-vă să ne: 
avizaţi exaci  politele  vespective, ce de. vefi prevedea: 
la noi cu o adresă! de necezitate. 

DR Di a , pi pur “i . . 

"Cu deosobiiă stimă. 
ac „AN. Paida et Comp. 

"411. Avizarea unei adrese de necezitate, 

"Bucureşti, 16 Woemore 1910. 

“ Domnilor ÎN. Vaida ei Corp. 

y ) NI , , 

" Craiova. 

2 Referindhiue la permisiunea, ce '“ne-aţi.. dat-o 
Prim scrisoare d-voastre din .7 cl, ne. lim . libera:
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- dea -a'vă comunică, că: aim prevăzul “Cu 0. anresă de 
necezitate la firma d-voastre .. N 

4 L.: 3000.= per, Z5 anuar. aia. a]. a. Manoi. 
n me mie sidescu, de acolo, 

Va rugă a onoră porta în. caz. de. prezent. 
dare în debitul, contultui: nostr DA 

Ii „ăi pai LD II Ca 

Cu toată stima. 

S. Grigorescu et Comp. 
IESE : : , Î. - 

a12, Răspnns la aceasta. 

Cru -aiova, 18 Moemare 1910. 

sine. s Donmilor "Si Grigorescu et Comp. 

Bucureşti. 
. DIN ii sei 

Din scrisoarea ! d-voastra din 76 ct. ain văz aul, că ați 

prevăzul cu adresa noastră de necezilate. | 
„+[+8000.— per zy anuar al. A. Manoilescu de | aci, 

'* Iu caz de lipsă vom onară lrata d-voastre; | 

ceai îi "Cu todtă stima. 

E a tă “N. Vaida et Comp. 
d ate IE Vai Lapi i ÎN 

m îă sută. iata 413. Aviz_ despre ntervențiunea c 

pai ELIEN et Dă m PRI 1 pe, Ea 

A Craiova, 26. Noeniare 2910 

  

a A NR Rai A pă pate RE 

Domnilor Ss. Grigorescu et Cob., | 

mmm Bucureşti, 

* Rijorivici-a ie la scrisoarea noastră din 18 cl, vă 

comunicănt; "că 'astăzi ni s'au prezenlal spre acceptare
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prevăzută cu adresa d-voaslre de necezilate. 

Am acceptat trata în onourea  semnalurii d- voastre 

şi ză. debităm pentru cheltueli de protest cu P , 
„LL. 5.50 Va_ per astăzi, | | ae 

Vă aliiturăm protestul pentru neacceblare, şi vă ru- 
găni a primi asigurareă deosebitei noastre stime. 

W. Vaida et C Comp 

414. Răspuns la. aceasta. 

Bucureşti, '27 Noewre 1910. 

Domnilor W. Vaida ei Comp. 

-- Craiova. 

„Din. scrisoarea , d-voasire de eri. am văzul, că ați ac- 
ceptai. nt Onoarea: Semnaturii noastre 

Z. 3000.— per 
  

+ 

75 Zamar aj. A Manoilescu, de 

ţi acolo, 
Muljămindu- -vă pentru aceasta, confirmă primirea . 

protestului Bentru neacceplare, ce ui l-aţi remis, şi vă 
credităm confor socolelii d-voastre Pentru cheltuelile de 
Protest cu Sa ai 

L. 5.50 Va 26 cl, 

C u, toată stima. 

“s. Grizoresci et Compe 

L, 3000.— Per, 75 [anuar, a. -A, Manoilescu; de aci, 

=
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415. Tremiterea unei poliţe primite pentru mijlocire de accep- 

- tare dimprennă cu protestul pentru neacceptare. ” 
1. ÎN ” . 

IN i „Giurgiu, 80 Noemure 1910. 

Domniler OC, Steriu et Comp. a 
a pa .. 

„3 Miucurești. 

. Alăturat vă renapoiez spre descărcarea mea cu protest. pen 

:] tru neacceptare | a 
1. 1000. — per ultimo Decemore, 'a/: Niculescu et “Comp. 

. Și . ÎN . bă . 

tremisi . , | : - de aci, 

remiși cu scrisoarea d-voastra din 28. ct. pentru a mmijloci: accepta- 
ră Ye > . rea. lă rog a mă credită pentru cheltuelile de protest cu 

|, 20 - Va per astăzi... i | - 

Cu toată stima. 

pp | CV,
 Bareian, 

- E TB M B.. 

, 58. La 21 Octombre Mălaiu et Comp. din Brăila» tremit pentru 

ingrijire de acceptare şi înapoiare d-lui N. Raicu din - Buzău o primă 

de L. 1600.—per 30 Noemvre, a/.1.. Rusu.— N. 'Raicu răspunde la 25: 

Octomvre, că prima n'a fost acceptată, din cauză că țrăgătorul a tre- 

cut peste creditul său. In urma “acestora s'a făcut protest pentru ne- 

acceptare, tremețindu-se :protestul împreună cu “polița. . Cheltuelile de-: 

protest L. 6.10.—Răspuns la 27 Octomvre. ..: , CI 

-*59. Ruleanu et Comp. din Galaţi. comunică la 26 Iunie “ giran- 

tului lor V. Dumbravă din Brăilu,- că remisa de L. _5500.--per 1 'Au- - 

gust a/ Ioun Stoica, Bucuroşti, a fost acceptată numai, pentru I.. 9000. . 

—-si că afăcut protest pentru restul de I.. 9300—. Ser alătură protes- 

tul. Cheltueiile de protest Lei 620.—Răspuns la 20 Iunie. 

-1Y. .. Scrisori. despre poliţele; protestate pentru 

neplată şi despre socotelile ;de: reîntoarcere... 

a "Dacă trasul sau; acceptantul unei poliţe refază plata,. 

atunei proprietarul „aceleia face protest pentru neplată (art..;



— 444 — 

“326,din codul de: comereiu) prin o: persoană imputernicită 
pentru aceasta; Dacă acest proprielar voeşte să primească 
-după aceasta pe calva regresului (intoarcerii) suma polilei şi 
cheltuelile, ce i s'au recunoscut legal, şi să se asigure în 
-caz de o eventuală despâgubire, atunci ests obligat să în- 
Ştiinţeze în scris până în timp de două zile delu proles- 

“lare pe imediatul.sâu predecesur despre refuzarea pțaţii 
-de cătră. tras. Fiecare predecesor. înştiințat în modul a- cesta trebue iarăşi ca până in duuă zile dela primirea :scrisorii * antecesorului''său' “să anunţe în acelaş mud pe. "predecesorul Său. Astfel de, serișori.. se „numesc scrisori -de, nolificajiune. — Dacă poliţa protestata pentru neplată sare, un accept de:-onoare, .atunci 'proprietarul unei astfel „de poliţe se. adresază la 'intervenient ” şi “cere ela acesta plata sumei poliței şi a cheltuelilor. da. protest: plătite de 
“dânsul. .. Dacă el a. fust satisfăcut - în modul acesta încă înainte de: trecerea termenului legal de notiăcaţiune, atunci nu mai trebue să înştiinţeze pe predecesorul său despre refuzarea plăţii de catră tras, fiindcă această - notificaţiune -0o va face intervenientul, care consideră pe onorat ca ime- 'diatul său predecesor, 3 î o 

„Toate scrisorile de notificațiune trebue să se tremiţă recomandate; şi cu observaţiunta': „în ufăceri de protest de polițe“, „ce se. serie. .pe pagina, unde se află adresa. Oficiile poştale însamnă. în'' respectivele adeverințe! nu numai firma complectă a; adresatului,- ci şi. firma complectă a predăto- rului (aceasta din urmă -in 'dosul adeveriaței),. tara trebue să. fie notate şi in dosul scrisorii recomandate. :'Toate a- : este dispoziţiuni'servese;a dovedi notificațiunea :regulată - şi asigură drepturile: de regres ale notificatorului.: | Proprietarul unei poliţe protestatey pentru neplată poate fi despăgubit: iii diferite. feluri de'catră “predecesorul îi său „(aceasta insamnă. a face 'regrâs'în' privința: plăţii faţă de predecesorul său). In 'relaţiuni regulate de cont curtat intre doi corespondenţi; cel 'dintâiu va'tremite celui de al do- ilea poliţa'neplatită şi protestul şi-l va debită pentru suma po- 

  
D
T
 
D
C
,
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“iti, pentru cheltuelile de protest şi pentru oarecari: :chel= 

tueli. mărunte, Dacă nu există cont curenL'intre amândoi,- 

atunci. „predecesorul : (cel obligat .:la regres) . va trebui:-să 

plătească -! în, numerar sâu să. onoreze oi 'trală. trasă. a.vista 

asupra, sa de câtră, proprietarul : poliţiei '(regresant). O'ast- 

fel: de, trată Se numeste. contra: cambie (rilrată, rată retour,.- 

„art.. 355, din, codul. de, comerciu). —Ia. toate . cazurile arătate: 

predecesorul, care: plăteşte, . poate cere. dela. regresant:: o: 

socoteală amănuoţită., Astiel de. socoteli: se: numesc :029n- 

turi “de. întoarcere (art. 336 din codul de.comerciu) ; ele con-- 

ţia. o deșcriere amaânunţită a poliței, a gicurilor..şi' a: unei 

intervențiuni. eventuale,: arătarea; amănunţită a'+ tuturor; -Su=- 

: "melor de' plată şi modul plătirii sau „despăgubirii.;!: ui 

ii, Dacă regresantul a. primit polita. protestată. din stea 

inătate (d., e. 0. poliţă, din. România: protestată. la: Viena) şi 

acesta trage. o contră: -cambie, asupra, celui: obligat la regres 

pentru, acoperirea pretențiunii. sale, atunci va calculă suma 

(pe .care odă; contul de, întoarcere. în: valoarea.. ţării..sale) 

în, valoarea străină, după cursul zilei şi-va emite contra-cam:- 

bia, în, sumă ; slrăină aflată - în... felul. „acesta. In. acest caz; 

între. cheituelile, contului de întoarcere se;. ad şi curtajul,. 

pe, care, „regresaniul, trepue. sa-l plătească; „curtierului: (sen: 

salului) , la”, „Vânzarea. contra: -cambiei,, şi..pria urmare. 'obliga- 

tui la regres' va plati şi acest curaj. sa tii mi i e 

Toate cele spuse, au. valoare, în, nod egal, „Şi pentru | 

onorânt' “platitorul de: 'Onoare): faţa de onoratul său şi faţă. 

de. predecesorii, acestuia, precum şi pentru fiecare indosunt 

care a plătit pe calea. regresului şi acuma. însuşi între- 

priode_regres faţă de predecesorii lui. Când cineva, care: | 

„deja a plătit, începe singur: regtesul,: „atunci baza, pentru. - 

calcularea posturilor, (articolilor)., de .; „regres: nu;este +suma- 

„poliției, ci. şuma. contului de intoarcerea: a “anțecesorului său. 

„nemijlocil. . ENE 

„ID cele mai multe cazuri; deodată”: cu. -notificățiunea- 

se arâtă si thodul, cum se va face regresul. In cazul 

acesla” sotişoarea respectivă cuprinde avizul despre pro-- 
ia 

E ări
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testul pentru 'neplată' şi rugarea de a 'trece: în cont suma 
contului de intoarcere - alăturat sau rugarea de ,a onorâ 
contra-camhia trasă pentru acoperire ; la această scrisoare 

“se va alătură polita şi protestul. Răspunsul : la acesta este 
scurt şi conţine numai anunțul de . primire şi creditarea, 
“eventual declararea onorării prompte a contra-cambiei. | Nu este iusa neapărat de lipsă, ca să se tragă în re- alilate o contra-cambie, ci in relațiuni de cont curent pro- prietarul poliței tremite adeseori -predecesorului său un cont simulal de întoarcere calculat complect, pentruca el 
să se folosască de acesta fața de predecesorii săi; pe - când dânsul îl debitează: numai pentru suma poli'iei şi pea- tru cheltuelile reale de protest. . CI e 

„Câteodată regresantul nu. voeşte să încredințeze celui obligat la regres umândouă documentele: (poliţa-şi protes- - tul), ci notifică numai protestarea pentru neplată, rugându-se să i se lrimită fn numerar sau în o remisă: suma, ce ișe cuvine. Cel obligat la regres tremite deodată-cu răspunsul. şi acoperirea şi se toagâ. să i se tremite polița şi' protes- tul. In a doua scrisoare regresantul confirma primirea a- coperirii şi tremite actele cerute..— Scrisorile, cari conţin numai notificaţiunea, sunt rari; daă-se tremit astfei de scrisori, atunci în 'propoziţiunea finală se zice, că în curârd 
:se vor face alte comunicări. - _ Si o 

i 416 Tremiterea "unei poliţe” protestate pentru neplată fără Ai » cont de întoarcere. Si aaa 
„i Viena, 14 Decembre 1910. 

N - "Domnilor C. Sterin' et Comp., RE e a a “Bucureşti, 
“a Alăturat vă înapoiem cu prolesi. pentru neplată "ÎL. 1990.25 per aci, per 13 cl., adăugând ! --: ii 

7.20 cheltueli de protest, pentru cari vă debitămi ca 
TI B67 8 Pa 13 ct, Si 
a Cu loată stima, 

Banca Unirea. 
AN NIN.  
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417. Formular tipărit, prin care se înapoicază un efect. protestat. 

„Omstanţa,.. 19 

  

Avem onoare a vă înapoi spre dvacărcarea 
„ noastră efect d-voastre protestat de. 

NO. ae Lei Pa Qi 
< a „€ E _ 
  

împreună Cu aci. ___de proteză vdatia. a „şi ză 
rug ăn. a ne coniraudi primirea. 

N a Cu toată. stima 
TI „amet - mi a. : 

418. F ormular tipărit, prin care se arată înapoiarea unni efect. 
neprotestat. DI 

a "Constanța, .... a PN 19 

  

Referindu-ne „aaa Vă ÂRGPOLENI HE” 
at spre descărcarea noastră efect 

No, Di PP eee AU 
€ a € . Fm 

şi: vă rugăm a ne confirmă primârea. 

| | Cu toată stimu. 

a Banca generală română. 

 



48 
me 

va 
-:-419.. Cont de :întoarcere şi acoperirea 'prin 'debitâre. 

E a A Bucureşti, 2 April 1911, 

Domnitor Rădulescu et Comp 

Craiova, 

„0 După cum știți, până acumă nat s'a încasat acceptul firmei 
: 

1 
“Toaii: “Catul: din Slatina per 1. 9000. —, a cărui scadenţă a fost la 

, 
20 al. tr. şi „care, jiinduime tr ansmis cu girul d-voastre; a fost scon- . tat de noi. 

“alăturatei socoteh de întoarcere cu 
L 9057.65 Va. 27 Marte a. e. 
„Vă alătură. acceptul, împreună cu protestul... ip 

„Cu toată stima. „tceept d ie n. NISE RIDER * 1 Protest : Ă Corgescu ct Comp. 
1 Cont de întoarcere 

  

ÎI DE RR a: ' 
Li 

Georgescu ct Comp. 
i Bucureşti, 2 April 1911: Bucureşti, 

| _ E Ra, Et baz oaza iti 
2 Mato „ran , | 

îi “Cont de „întoarcere. 
, pentru domnii Rădulescu. et Comp., „Craiova, 

L. 9000.— af. Ioan Catul 
„N up ÎS 15;— 6 dobândă dela 21 până la SI Alan tie 1911 10 cheltueli de protesi 

m 90.— 1/a 9 proviziune..: ai art a Se, » 258 cheltueli de notificaţiune A a 
IS . .vati 

—,50 timbrul contului ; 
... » 

1.051,88, pentru care vă mugăna să ne creditaţi. Va. a per_31 
| - Martie e a.6. .. SP aaeaat te 

Aa mat vit MĂ 

  

d LR ” trist gr e 
Î
i
 ! Timbru de 30 de bani 

Corgescu et Comp. 

  

  
| atit Dtprisacate pti 

Di 

PR * Prin urmare sunten siliţi a ză debită îi în: cont curent conform 
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420, Protest pentru neplată” şi acoperirea- facturei prin tremitere 

- a ÎN , numerar, 

„Constanţa, 14. Noemore 1910. 

Domiilor Mihailescu et Cormp., 

Aa EN a > Bucureşti. 

» Conf îran Scrisoarea. mea din 12a.[. tr. şi vă. comunic, 
că ua Sa mcasal remisa. d-voastre de i... -: ; 

L. 12000— per astăzi al A Manoilescu de aci. 
Binevoiți a-mi tremuile această sumă împreună. cu 

LL. 860 chelineli de 'protest şi proviziune, pentruca. să. 
vă ă pot capediă „Zolița ş şi protestul. 

Cu toată, stima. 

Niculae "Pop.- - 

ama ai a . Deca +. 
Pa Sea 

421. Răspuns. 

a IC DIE . . . DR EN | 

A zi E i. 

NO DR SIL Ri î , Bucureşti, z6 Noemare 7970; 
îi a ra Ta be SO ea , Dz 

  

ie “Domnului Niculae. Pop, Ea 

EI pa 
a “  Doustanţa. 

i 

  

- Fiind în posesiunea scrisorii d voastre din za ct avem 

onoare a a vă tremile-alălurat în numerar suma remisei 

noastre prolestate Pentru: neblată de. 
“Lu: 1200.—. Pr. 14 cl. al. 4 „Manoilescu, de acolo, mai - 

a A „n Mi departe 

> e 50 chelheli 4 şi. provizii, total: IRI | : IS 

-J * LL. 1208.60 a A 

Vă rugăm. a ne. lremite polita împreună cu protestul 

şi cu un :cont.achitat de întoarcere. 

a Cu toală stima. 

„o Mihailescu et Combe 

29, 
.



- ? 

, „422. Răspuns la aceasta, „a PR 
DT Toi iat de Di Da Da Pa a i 

E ar 

Constanţu, 17 Noemare 1911. 

„in 9: Doninilor “Aihiilescu et Co., 

SĂ iii roti ii Bucureşti. 

* Confirm primirea scrisorii d voastre de ieri şi a su 
Hei de _ - 
mini Lu 1208.60 „treinisă: în: îumerar împreună: cuăceea. 
În schimb vă" tremit alăturat: polila- protestală pentru: ne- 

a = IRRY plată do n sa Au Vii Îi Sas ÎN ii DĂ 

NL: 1200:—îpr.74 clivah“Asidfarioilescu, “de aci , 
împreună. cu: prolestui işi 'cui.-coutul 'achilal.: des întoarcere. 

. EI „i .. a : 
AWD ta e i 

Cu loală stimă. 

Nicolae Pop. 
   "3 Anexe- A 

   
“Cont de întoarcere . 

ci ze tura 

despre o polilii prolestulă pentru neplală de L. 1200.— 
trasă de domnul 1. Sârbu din Galaţi ddlo 14 Iulie 
1911: per:4 lut > dela. dalăcasupra d-lui A. Manoilescu, 
Constanţa, în ordinul Ioa Sângeorozanuu, indosată la dom.- . 
nii Alihailescu el Comp., Bucureşii,:şi dela aceştia la sub- 

„Semnalul : | - 
„e g u- Capital LL, 2200.— 
i. Protest p. n. a 8.-— 
„a Prodiziune pd 

sii aa , Porto” EEE INI IN tf m îi 260 i ii A 
, - PE ov 
ADA II vai 

_ , , 3 : ea DAT ! „ N PARE , 
„adecă 0 mie. două „sute: doisprezece -lei “si 60. bani, care * 
stă ant primil-o astăzi în numerar dela domnii Mihailescu 
et Comp, din Bucureşti "fe calea regresuluis.. :. 

Constanţa, 17 Woemore 1911. * * ni 
    

    
  

  

  
  

RECE a tgp ua ti ta j . - N . Mă . .S pe er oo ce laimpruqegd i e VA de banii it 

n ” | Nicolae |Pop. 
e 3 pă „i il i -      



" moastre și pentru contul 
i 

-antecesorii mei, 

“având scadența astăzi, prevăz 

— 451. i - 

„423, Cont de întoarcere şi acoperirea prin contra-cambie. 
ae DR tai OR DR 3 i i n LE . e vii 4 Sai 

Aa ate 
N at at 

Bucureşti, 15. Dec emure 1910... 

  

Dommilor N, Dimitrescu el.Comp.: an 

| Bucureşti. 
: ÎN za 

Am primit înapoi pe calea regresului cu “protost ben 

ru neplată dela domuii Dobrescu et Corps idin Ploeşti, 
o 

Z. 766.25 per 8 cl, al A. “Tribou, ” Pioesti, ce-au fost 

scontați de d-voustră. In urma. acesteia ant rebonificat 

asupra d-voastre, conform contului de întoarcere alălurai | 

în rilrala mea de. a 

L. 772.13. a. «Dista, -Ol-. Băncii comerciale roinâneu:::! | 

Încunoştiințându- vă despre 'aceasta conform arl.' 342 

din codul: de comerciu alătur pentru serviciul „d-voasire | 

polita protestată. dimpreună, cu . protestul. şi. cu, „contul . de. 

âzuloarcere; ce. l-ant Brimil dela utecesorii mei. ivite 

i La DRE ISLA în . n mt îi „sit a 7 

aaa Ca -toală.. stia... 

| P., Marţiaii.: - 

2424, Regres în ucma unei interv enţiuni. SpA 

' 
« | Vară 

“ Ea vina, 18; Afartie 1910. 
II 

- 
în. 

.. 
E 

” 3 - . eri th 

. „Domnului, Ioan Aureșanu, aaa SII 

i București. 

Da d pia Data) Apa 

Prin prezenta «venu onoare a vă ! "anunță, că mi sa prezentat „: 

pentru pială un accept al d- lui . “Carol IVeiss de acide'.C. 2100.—, 

ut cu o adresă 'de mecezitate din partea 

d-oastre. :... a. 

Am plătit această poliţă î în onoarea  semnaturii 

d-vgastre, „Alăturat. ne permitem a 

domniei- 

.. 

. 
CEIA



BL iai 
ză tremiie polija împreună cu protesiul și cu contul de întoar- 
cere, rugându-vă să dineroiţi a, luă notă: de coutracamnbia noas- 

m 215202 a zista.: 0/ nostru propriu și a o plăti pentriz 
" egalarea complectă: a acestei ajaceri, 

: i , . . Cu toată stima. 

| W. Schiiler et: Co. - 

) 7 ” „7 . 

E Accepi ICE IRI CEE RE IE: ji 

   
   

  

pri 
, Pro avere - 

' - Ma dr N . 
: SR Zob 3 . A * ! 

tie eg MIRI ai 

, i . | A pa aa 

Timbru de |... „i. pi Daia di : IRI 
0. |. Cont de intoarcere. ..---: - Dei Di SI > Ne ..î Ea : Ai pie pa Vu 

e „A CCI e REED IER pe pa 

  

despre o poliţă plătită în onoarea jiruluii d-udastree şi pentru contul 
d-roastre în sumă de 0.:2400.—trasă- de Banca din Dresda, ddato: 
JS Ianuar a. c., 2 luni ddto., ordinul propriu, asupra lui Carol 
VPeiss + de-aci,i. având scadența astăzi, care a fost protestată pen- _: 
tru neplată, -.. po 

Capital, piratii tu ecua pe an 0 200.— 
Cheltueli de protest m 6.10 

iti + 1/a0io' proviaiune de întervențiune . 8,— 
* polo cige | pa 

Porto şi timbru ee 1.81 

” C. 2420.— 

ta îA - i 

pentru care ne-am rambursat aspra: d:voasti'e . 
în trata noastră cu cursul de 9520:'cu. O Să 

+ dm 2 2542.02:per a vista, 0/ propriuş. IER 
„mat i "Viena, 18: Martie 1911... vi e 

” | "AT Sehuilen:et Comp. :-" 
pi, ea DR i , ICE po a: . 

1 Domnului” Ioan Mureșanu: RI | | > : 
București.    
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425. Formular, tipărit, pentru . a aviză, protestele 
„de polițe. 

EI ae i Constanţa,.... | 19. 

  

_Avem onoare avă înformă, -- că. sa. „protestat, 

    

  
  

  

„din cauză de neplală efect. scontat... de 

d-voastre la noi de. i | 

Mo. La pr. ash? 
„i PI i II 

şi iza ee, aceasiă sumă - - plus 

Lei ____ « cheltuelă. de „protest, ae 

< > _ _ “comision, ae | 

«_ „. -SPEse de peria, 

Dei sc Va i, Ma 

"Ne rezervăm a reveni. şi cu: alte... spese :even- 

dual. . te SINE i 

Poli împreună. cu: act... na o dă protest 

SR - 
Vor Uri. 

  

  

Cu toată stima...
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"406: A “forii lar” tipărit, Deuitu! a aviză " protestarea 
'“uici''poliţe. 

L as | i i Digi ) Constanţa, o 19 

me acean a ceia ema me ae m n zeu 

  

ja “Aveni” onoare -a“dă infor mă căvefet:i. 
“-voăstre. Sua Ra aa că 

omemnnnooeentaaaaaasze 

e 

  

s'a protestat din. cauză. de. PUI, 
laic “14 si stie 

ăi “Treceni i” *Săăina d-ooastre. + „te 
Tai... Vetiltueli de: pr otest, „a 

E comisiăii* 

€ _“ispjese “de “Borto, o 

Dei N 
“Şi'ne vezirvănia *peveni" şi cu “alte spese: edentuale. 

împreniă cu un acd. de! Apo 
“Zestoorurmă. dupăregulăres va Îi 

  

  

  

06. Cu toată stima spa i a | —— sii Ă _ a 

ai 
- ÎN 
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ceapa cani Deta pe i 

ie ata SI oda pai mt isi pă INA. 

: | DT E DI, E. , , i 

pigeea taa Popii a ni ee be 

4 

   

  

  

ne 60,0: Steriu et! “Comp: din iiutakăști! comică 1496: Tulic d-lui 

„Ioan, Munteanu din Craiova,scă nu :Sa «încasat, una; din remisele -: “sale 

“din 2L Iunie în sumă de L. 2149.45, per, 26 Iulie, aj, Bădeseu şi fiul, 

: de: aci. Sc alătură "polita şi protestul 'pesitru! nplată; inai > departe ! se 

roagă;. pentru ereditare. per astăzi, a. sumei ipoliţei: şi a: „eheltuelilor de 

protest de L. 7.50.—Răsprus la 27 Iulie. 

61, Casa. de 'seont. și de înprumiit din - aşi vomunică a150e- 

:tomvre firmei, Mihailescu. et Comp. dinuB ucureşti, că. s'a protestat pen- 

tru “zieplată romisi lor dela: 9 Septomyre, în suma, de L+,1692.10 per 30 

„Septemvre; a/: Bejan 'et 'Conip Ea! calculează ! "156.30 cheltueli de pro- 

„teste, 69jo dobânda pentru !î zile, 69 de bani porto.și !/ii; lo: provizi- 

” “un6 și “se roagă, ca să i se tremiti în numerar SUMA, ce i se cuvine, 

- alătură: polita. şi: protestul.“ “Răspuns la 3 Oetânivre '$i tremitereri bă- 

„nilor, so, roagă" să sc: : tremiţă. mn, cont..de, ântparcerei achitati nt 

eponim: fagi 

ViL. Scrisori despre poliţele de comisiune. 

(Comision . de: polite; șe punieste ordinul, ce. se” dă- u- 

nui bancher, dde a cumpâră” (remile), “anumite, teluri de 'po- 

lițe' sau dei a: “vinde trage); Bancherul “imputernicit irebue 

_să tremită'țiulitele: cunebărale toinitentului! Său uhei a treia 

persoane arătate de: acesla:: :In cazul din ţurmă este vorba 

de o remisă în comisiune (Vezi pagina 415). Adeseori a 

| ceste „ordine se dau, astfel, „incât pot, fi; „indeplinite. numai 
tii) 

at 

cu anumite cursuri în “cazul ă aceșta,, "o puumese.. “ordine, li 
Cpt „ij vid ta 

milate;, „ar, curșurile respective” se numesc! curșuri d jimitale- 
. : 

ta pă 4 păi 

“i Bancherul: ibiputerniciț (co:misionarul),, gireară de obi- 

ceiu „poliţa., cumparală: “sau. vâbgută, “garantâ
nă, prin; aceas- 

ta! exacla. ei “incasare, Pentru “aceas
ta, precum ;: ŞI ca: “văs- 

pala, peniru munca sa, E bancherul primește, 9, proviziune 

de m e i, oo: „Cele mai | multe, “ordine de, felul acesta  Șe 

“dau. teleg rafie, iar, „executarea | lor „adeșeori, se “anunţă, “tele- 

rafie, In general se, „obicinueşte, ae, poblirenă, fiecare te- 
Daia 4 je dir UA 

“legratmă. prin, o scrisoare, in care 'șe “cuprinde, textul tel 6- 
2 d, 

id 

'eramei, p pentruca să Se, poata conli Să mai, „usor; eyealua- 

ele greşeli “făcute, prin, jelegraf.. Ordinele, limitate, adeseori 

nu 'se pot: execulă momentan, "fiindcă cursurile Î la. "bursă, nu 

sunt. favarabile. za „Comisjonarul, în. € cazul acesta , “trebue sa 

“joştiinţeze' în scris pe. comitent, arat: ând din ce “cauză n'a 
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putut execută ordinele ; tot odată va arălă, dacă va f pu- 
sibil să obţină în timpul cel mai scurt cursurile cerute.— 

-+Dacă intre doi comercianţi există | conturi. duple, adecă 
dacă fiecare este în acelaş timp 'remitent şi comisionar şi. "dacă fiecare ţine peniru“celalalt, atât “un conto suo, cât şi un cont 'mio, 'atuoci trebue să se amintească în scrisorile „Tespeclive şi contul, în care se vaface înregistrarea, | - Toate „comisiuni!e 'de poliţe: pot. să se refere numai “ la scontările. poliţelor de piaţă sau la - afacerile de devize. Cele diniâiu s'au tractat în partea II-a: u acestui capitol, celor, din urmă le este razervăta. partea: a II-a a: capitolu- lui următor.. Deci şi - scrisorile “respective s'au' inşirat în capitolele următoare. . 

n 
mp 

în VIII. Serisori despre, poliţele: detictuoăse sau „lipsite de gir, despre prelungirea termeni- - „lor de. plată Ja poliţe .şi - despre. poliţele - | 
- *- »perdute sau sustrase...:... 

“Se poate îritâmplă,. ca tremițălorui unei polițe a uitat: să '0 gireze la primitor" sau a girat:o defectuos; Ia amân- două cazururile primitorul va inapoiă poliţa, arătând moti- . . vul, şi se'va' rugă pentru girare' sau pentru îndreptarea 'greşelii.! Dacă''scadența” poliţei indosate defectuos este atât, de apropiata, înecat dânsul mar. mai puteă primila timp polița girată în regulă, atunci va păstră-o şi va prezentă:o (cnm este) trasului pentru plata. La dorinţa” trasului, pri- mitorul garantează girul, ce lipseşte, sau girul “defectuos prin o observaţie; ce se află 1n chitanţa ' de 'pe dosul po- liţei. “ Câteodată primitorul' poliței “cere “să i se tremita | pentru siguranţă o secundă 'sau o copie “girata în 'regulă. In răspunsul respectiv, tremițătorul poliţei' se: scuză pen- “tru greşăla fâcuta. ie E „Dacă trasul unei polițe nu poate-să'0 plăteasca mo- 

  
   



— 451 = 

mentav, utunci va.rugă pe cel, din...urină proprietar al a- 

celeiu, ca sa-i” acorde un termin de plată adecă o prelun- 

gire. Proprietarul poliţei poate să acorde această prelun- 

-gire numai în înțălegere cu trăgâtorul poliței, ceeace se 

-poate ohţineă sau direct dela dânsul-(dela trăgător) sau prin 

mijlocirea predecesorilor săi. Serisorile, ce se fac în acest - 

caz, put să fie de diferite feluri, precum rugarea lrasului adre- 

„= sată frăgătovului sau-proprietarului pentru acordarea unui 

" termin, întrebarea - proprietarului poliței la trăgător pentru 

„acordarea. unuitermin- cu un. răspuus afirmativ al. aceluia 

sau cu un răspuns, care fixază un termina mai scurt, scri- 

sori de remise cu permisiuiiea, ce se dă totodată de a pu- 

tea acordă un anumit termin de plată, înapoiarea unei po: 

„liţe neplătite, şi neprotestate, arătând că s'a perdut dreptul 

"de regres, etc. — n „toate. aceste cazuri 'cel imputeraieit tre- 

bue 'se urmeze întoemai' iostrucțiunile date” în “privinţa pro: 

testării; sau : neprotestării, penluca. nu cumva să rezulte. 

pentru dânsul vre-o. pagubă. | i 
“Dacă o poliţă. nu Sa. alăturat la o. "scrisoare, “dară 

scrisoarea şi oliza s'au pierdut sau dacă, proprietarul a 

perdut o . poliţă, in cazul acesta . trebue. să se înştiințeze 

imedial trasul despre aceasta, ca nu cumva în timpul pânâ 

„când poli (a se gaseşte sau. este declarată. ca 'nevalabilă sâ 

-0. accepteze” sau să o plătească. In amândouă” cazurile din-' 

tâiu trebue ca primitorul să. inştiinţeze şi pe tremiţător, : 

pentruca ucesta 'să' ia măsurile trebuițoare ” în' biroul său 

sau la ofisiul poştal. Dacă în: urma acestora” polita perdută 

se găseşte, atunci anunţurile se: "'revoacă. —Dacâ tremiţăto- 

- sul unei scrisori a uilat să alăture. polita, in - cazul acesta 

trebue 'să o tremilă, tu cea dintâiu! poştă şi 'să se 'Scuzeze 

pentru: această negligenţă. In caz când se constată, că în 

adevăr s'a+perdut-o :poliţă, proprietarul aceleia va cere.a- 

nularea (amor tizarea) ei la tribunalul jocului de . plata, iar 

trasul va' depune la tribunal în ziua 'scadenţei suma poli- 

ței, pentruca. să. nu plătească . dobândă. DAE 

Do 

sd 

1) Codul de comrreiu prevede: în art. 355, 336 şi 353 formali-
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- . - 
i Tue 

iii 1427. măpiarea unei polițe din ciiliza lipsei girului. N 

a Prabie ai ta a a ha pi „get 

pai Buciareşti, 20 : Decemore 1910: 

pn nai pe bat seriei 

a bile ii Domnilor Butis A Coinp,, * ii 
ia ea zu - 

i 
mega ao si 

   
““Ii'schiinbul scrisorii. ioastre” din 117 ct! ani primit: “stri- 

soarea d-uoastre din D cf. “dimpretiită: c dai: 6 bucăţi în" siniă 'de 
a rai ie tu iată 

  

EI otiliei pre Dita 

-tățile, ce trebue să' lo îică propietarul unei “polite pentru a": cere: a- 

“nularea ei, 
arta 

. dt + 

Art 3554 Dioprictătul “amici salivă "oziute! sau “siistrasă poate 

- cere anularea: ci: la! tribunalul: coiereial'al “locului” plăţii. -:Dacă! pre- 

şedinţele, tribunalului va, găsi, că reclamanțul „a, jusțificat, proprietatea 

“(prin registre; prin corespondență) şi perderei “ său 'sustragerei cam- 

-biei, va “ordonă: ;priu încheiere “publicarea: unei: : ordonanţe : “cuprinzând: 

transcrierea exactă sau o descriere, precisă a cambici,, perdute sau 

sustrase şi învitareu cătră oricine o posedă de A 6 înfățișă la “grefa, 

tribunalului, îiştiințând că în lipsă do: jinfăţişare | oa se va declară iră 

tărie, faţă cu posesorul... 7 [RI 
„ai "Tormiuul' pontra! prezentarea “Garabici” va îi de: 40 “do: Ale, one 

cambiild: traso:sau; emisoiin. tară, ziar: pentru. cole. safari ăvdin tară se: 

Vor. aplică, terminele prevăzute în art, 46... d 

ui "Oidonanţa va trebui'să fie afişată în sala tributul, în 1ă64- 

lurile :baţsci celci: „mai apropiate şi în ;sala comunei locuiui plăţii: (Ea 

a trebui, să lie publicată, de, aseminea în; doşia, anunţurilor ; judiciare 

ale 'acelaiaş” joc! şi în “alte “ziare, je “cari: după împrejurări, „presedini- 

tele ]6iva: însemnă: în încheierea: sa: biata cazat i bibi 

„Terminul va curge „dela dața „scadenţei,. gambici, dacă ca, n'a.a- 

juirs încă: la scadență,? și' în” caz “coatrair“* dela publicareă. “ordorianiei, 

ii Arts: 936. Incursul:: terminului. stabilit „în -articolul . iprecedent.. 

proprietarul cambici va, puteă, exercitii, toate „actele,., ce tind „la, păs- 

trarea' drepturilor! salo'şi după scâdenţa” ci va “puteă”" "cere plata” “dând 

cauţiune! sau în lipsă 'da: "eauțiune,! conserânârea ':sumgi.i sete titi bit 

„După trecerea. „acestui, termin, şi constatându- -se, că cambia, per- 

“uta ' său sustrasă nui s'a brezentht, eu se Va declară! “Sără” tărie” față 

cu posesorul „prin o-hâtărire s5atribunalului: data: contradictorii'cu: cei 

obligati. Această hotărire, va, desfiintă cauţiunile. „date. m 
0 Art" S57 Posesorul, care Setiva”": "justifică prin! o' 'scric “neîntre- 

“ruptă”. de: giruri nu! poate: a! obligatia -; înapoia cambia,;i exceptându-se- 
cazul de, zea credință Sau, de Sresală mare săy vârşită, în dobândirea, ei.. 

“sti. i . „li „i sort. 

Nota antoruli. în. partea: i. „se, găsese 'tormularele de petiţiuni 
adresate tribunalului! pentru 'â: cere 'protee stărea”unei “cambii, anularea. 

„unei cambii, formulare. „dle. „protest, ordonanţe, de anulare-, Ă 
ari “i 
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  L.47216.50 per aci, e A size. 
Da ea ca i n 

-cu cari vă'crediton Va per: scadență. "A A ie 

ua, Intre-polițe's'a: găsit Ducăta alăturată de 

“os ss Le 1230. per 12 Tanuar, al“A.:Ciuntu'' et: Comp.p tare: 

probabil“din'igreşală este lipsită: de iridosamentul d-voăsire cătră” 

noi. Vă rugăm deci să prevedeţi polița cu girul “d-voastre” şi să 

„ne-o :renapoiați :cu întoarcerea poştei. viii Side " 

caca 3 MCu toată: stima” - 

Clinci et Popa. 

  sue db 
mp 

  

    

aa Na az Asia | 
429. Răspuns la aceasta. 

| EVAN ah 
. “ mira rit 

Ploeşti, 22 Deeemvre 1910. 
  

   Ape | 
Domnilor Clinci et Popa, | 

= etate Mai “out Bucureşti, * 

... Casrăspuns la scrisoarea d-voastre din 20 ct ne permi-- 

temi a vă tremile polița înapoiată cu aceea în sună de 

PL 1280.—.per 12:lanuar:... i că Sta = 

prevăzută cu girul nostru şi vă rugăm a ne scuză pentru 0s-- 

tenedla, ce:vam cauzat-o, precum şi pentru, neobservarea, hoastră. 

“Am luat notă:in conformitate pentru „celălălt conținut „al 
i. III SĂ a Si 

“serisopii dvoăsire. | a i 
2 Cu “deosebită stimă. 

iti A Babeş &t Comp. 

„i „Î .[ . 4 

409. Rugare-de”ă settremită'v' copie din! câuza”' lipsei girului,- 
g : 3 

a Maat "*" Bucureşti, 80 Decemvre 1910. 
ua 

? A a. an <a rstetii ' 

Domnului“ N.: Ciocan; Vatra 

ati 
“Brăila. 

” ț . E , 

cz Am primit Cu scrisoarea, d-uoastrevdin 23: ct,. De 

L. 1400.— per mâne, a/. E. Pop, de aci, sri 

creditândumvă Ve per mâne. 3 o No MATE 
PRIN pe end
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Fiindcă polita nat ese indosală- de d-voaslră şi - de 

„oarece timpul este prea scuri Beniru. azi o pulea înapoiă, 

-nâne vom prezenla-o /rasului, ca să .0- Plătească, gara- 

-tăud pentru. indosamentul, ce lipseşte, până. la sosirea u: 

„atei copii, -girate, pe care vă rugăm a ne-o. tremite cu înt- 

„loarcerea poştei... 
Aşleptând răspunsul d. voastre. iu rugăm a prin a- 

-Sig surarea deosebilei noastre stiute. 

a 

„Bodescu et Comp. 
pi 

„430, Răspuns | la aceasta. ! . 

| Brăila, z amar 1971. 

Domnului Bodescu et Comp. 

DR a Bucureşii 

- Alăturat vă tremil „copia cerută, a remisei. „mele din. 

urmă, de n IRR 

Li 1400,— = per ieri al. H. Pop a 
„prevăzulă cu: girul! meu 'şi ză rog a ină „scuză. pentru a- 

-ceaslă greşală. . , 

| | Ea Cu tolă stima. 

W, Ciocan. 

431. Tremiterea în urmă.a unei remise. 

Bucureşti, ş Iauuvr 1911. 

"Donmilor Canbiniar et Comb.,". --.- 

Piteşti. 

Abia acuma an observat, că am uitat * să vă iremi- 
v . Da . 

dem vemisa de: - n: . 

L. 2500.— per 20 ci. al. N.:Vasiliu, "de acolo,
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amintită în scrisoarea noastră, -ce 7 an. eabediato, astăzi 

la ameazi.. i ri 

Alăturând-o la prezenta, VĂ rugăm să ne. scuzaţi pen:-- 

tru această „scăpare din vedere. 

past: Ea i Cu toată stima. 

4 i o. N. Por aubescu, ct Comp: 
Di “4 et iii apti simtii ai tir. 

, i Tau “Ţ ateu ape 

7 432. "Rugare pentru prelungire. 

i Slatina, 3 Tânuar 1911: 
DER ECE AN 

Domnilor. C. Steriu i Comp. i 

, Da | Bucuresti. 
, 

Din cauza inibrejirărilor pfagorabi 10. şi “din „cauză, 

că van: putut. încasă mai multe. poliţe ale mele. Suit. “silit 

„să vă rog să- mi prelungiți peniru 3 uni, -acceptul-: meu de 

Ă L. -2000.-—, "01 d- voasire' propriii. a 
  

a . e Maer , 

Vă nzlțămiesc anticipativ, pentr ze: aceasta. şi vă, satul: 

DR PRR PI E: A RN SE pa Îi a m A Cu "toată stima... 

| „AI: Petraşcu 

a "433. Răspuns la aceasta. 
DE SR pe fo 

Bucureşti,. Ș, anuar D911... 
Die pia patat 

RER Domnului. N. Petrașcu, 

E RP ERE Slatina. 
AA 

Satisfăcând cerererea d-uoastre din 3 cl dea prebhiat- 

ei acceptul, ce scade la. 15 tă vă lremiteni alâturai polifa . 

renoită, de, vu 

:],. L. 2000— per. 15.dprii a. 
. one bet 

poiă prevăzulă cu acceplul- d- 

mandat poştal 

. 

iu EN PI IE netă d, 

c., rugândur -Tă a ne-0 îna-.: 

noastre şi a. ne. treiniie. prin
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le 20, dobândă. de. întârziere 6%: peutru “Trei tut. 
Sferăm, că la 173 April ne veţi Plăţi cu signranță 

“/. şi vă alătură acceptul vechiu anulat e aa 

- | A C i. toată Sina. 
ie a i C. Steriu. ef. Comp. 

Se as. Avizul trăgătorului cătră remitent în ceeace priv ește * “prelungirea poliței tremise. 
. ra..] itzi ag 00 ae ia za 

Bucureşti, 5 Zanuar 7917. RA 

" Domnului V, Rudeanu, , 
e A rată 

| Craiova. 
RE A, NA 

N 

An primit chiar acum o scrisoare dela d-nul Ă. 
„Petrăscu di Slălivă “rasul ăinisti ge e 

'-[.'2000.5* por” 15: Jânuar, i a ua 
ce. Vânt treniis-o la timp, care. ne 7oag ă să 2r zlungim Po- 
lița Pentru, 4 huni, | fiindcă ucurita. mu poate- să--plălzască 
din Caziza îinprejiirărilor "conierciale "nefavorabile. 

"Vă rugăm a-i da acest lermin, dacă puteţi şi a dis- 
pune: cele: necesare, 

N . _Cu toată stima. - 

- mc Steriu et: Corp 

pp fa 

  

A Ă rai 
135, Aviz ttasuliui despre o poliţă perdută. 

pe II E E ci 

"* Bucureşti, 19 anuar 1911. 
i E 

"Donuilor Coşbne et Comp. 

      

Ne permitem a vă aituntță, că sa perdul acaju 
voastre de PE . "L2690,—" per 75 Februar. a. Ca ie is d i i 

e o Ta i nt 

   



463 î 
trata Băncii germane diu, Viena, „giral Mou «le, ciilră Ph 
Frigaior din, Bucureşti. Si De € DR E 
Am bat măsurile cu enite PR amilarea „Poliţei.ş şi 
vă rusăn a depune Ta tribunal în ziua scadenlei Suta 

i AA 

vz | 

N 

  

ac E Aa Cu toulă stima. 

C. Steriu et Comp. 
Pop 
FA a 

ie Na A 
iii 

  

Cu părere de rău vă clatina că sa “pir dud 

lrala d- voastre de , LL 

"UZ 1:3050:2 pepia! Feiitaz uj “Cogunle : “Vi “Conip. -gi-i 

rală nouă de V, Li rigator. A A. - Pa IA îi rail ctg 
 Rugându-oă, a “hd told „despre, aceasta, vă antiutiui, 

zisa SE Pta 
că, ain, „intervenit, pentru „eulareca. boliţei sic, ani în? lat 

A Țpi 1 a MI Oe 

pe, “ras” "să deprină da dn ibiinal Suna pol: i îi în ziua sai 
Mite cois ie 

denfei- 
Dad cup iri 

    

ni Sina 1) i ra zar “ră 

   Ci a, “tată spira, 
d opt? i tazee îm fe Ri -. 

ese) Îi .€ iii (FI) iii ab ep hzemertţi ' 

EA PI a "e Sterit et Conib. 
„i i 14 “bu sa Lisi ta „ji zi iai tape wi DO iz Iti; 
    

  

? 4 

sir “Aviz predecesorul 'desgtei perdercă i“ unei: polite: e 
sapt on uzi COT BD SSE) DP mele sh uoti 

-z54 it inoaiti aim tes Bucureşti,i19: Iatiuar,i 1971; 

atit citeau o Serg dit ac masti Ta at 
:4 Domnului „bis: Frizatore: za cata out) bibe, 

die a „Loco. 

    
n 

    
Ii se 

     n fu TI =u , : a 

Gu iregrel vă aniintânt,: că: s'a der dul! ! emisa: dez oa -. 

Sire. der: ED Sana Tu Des bat a dai 

sis L.:2630:—::per, 15: Tibru, ral: Cosbuc, a î Combi! 
iri 

    

„rata 'Băncii germane: din! Viena. pitt ga va de
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Vă încunoştiiulăm despre” aceasta, ! amintindu-vă că 
am avizat alâl pe trăgător cât şi pe tras despre perderea SEINI INNA 7 . DPI LE Ea ERIE Poliței şi că am intervenit Peniru amorlizare, 

| Da | Cu toată stima... ; i aaa i C. Steriu et Comp. : 

TEMA 
eee el Pustai ate 

62. S. Groswald din Iaşi tremite spre creditare cu scrisoarea "din.15 Octombre .d-lor. Iescheck.et Comp. din Bucureşti o remisă de. L; 1647.85 scad. 5 Decembre,: a/“]. Născuţi din "Bucureşti. — Iescheck et Comp. înapoează la 18 Octombre această remisă, fiindcă inu eră gi- rată..-Răspunsul din 20 Octombre împreună cu remisa girată în regulă. “63. Borgovanu et Comp. din Craiova tremit la 24 lulie spre scontare lui N. Dimitriu din Bucureşti L. 9386.50 pr. 6 Septembre, a/ Tempea ct Comp. in Bucureşti.—N. Dimitru anunță cu scrisoarea din 96 lulie, că remisa arătată wa fost găsită în scrisoare.— Răspun- sul din 28 lulie împreună cu tremiterea remisei. - 
INI NR te ) Mo a ir Ea) M-a ' 

DVR i - 

IX. Serisori. despre creditele de. aeceptaţiuilă: 
„_ Diferite închieri de afaceri in 'comerciul de bancă: şi de mărfuri au de rezultat tragerea de' polițs de compen- 

tansa 

sare (de acoperire) pe o 'piaţă anumita. Astfel celui ce cum: : pără mărtuci 'din Hămburg îi trebua 'poliţe asupra Ham: 
burgului, pe cari poate să le tremită ca remise (mod' de: plată) liferantului său de mărturi din Hamburg. Aceste 
polițe sa' pot. procură foarte uşor, cumpârându-se la bursă. 
Este incă mult mai comod şi mai eftin, cănd ne putem procură - 
astfel de remise prin tragere deadreptul asupra unei case 
de banca din: Hamburg..In 'cazul acesta tragem poliţa res- 
peclivă şi avizâm pe tras, apoi o tremitem imediat oredi- torului (liferantului 'de mărfuri): ca remisă; care “primind-o 
îngrijește, ca ea să fie acceplată şi o scontează sau o in- casază la ziua scadenței.—Daca o- firmă ne da voie. să tra- 
gem asupra ei; fără “ca să-avemtdâiluat ceva dela dânsa, in cazul acesta ea neta dat un credii 4e acceplațiune (cre=. dit blunco).! Cifra 'creditulni -alârhăi cin, deosebire-'de .renu- | mele şi 'de solvabilitatea firmei; ice trage ;. asupra. mărimii + 

. 
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- creditului mai are înrâurire şi  scadenţa mai scurta sau mai 

“lungă a. poliței, de asemenea. şi starea comerciului, în ge- 

neral. Se înţălege, că trăgâtorul unor astfel de polițe este 

obligat, ca să lremită cu câteva zile: înainte de scadenţa 

“polilei. ucoperirea, care. constă în poliţe, ce. pot fi vândute 

„cu uşurinţă. Dacă acoperirea nu st tremile” la timp, atunci 

trasul poate să” refuze plata poliței şi prin aceasta să facă 

|  trăgătorului neplăceri şi cheltueli- Prin urmare, este în in- 

teresul „trăgâtorului ca acoperirea să sosască la timp. Pen- 

tru permisiunea dată de a se folosi de creditul de accep: 

tațiune, trăsul'primeşte o proviziune ceva mai „mate de= - 

“cât proviziunea obicinuită . de bancă; aceasta .. se numește 

proviziune de acceptaţiune şi . adeseori. este de * ja — Ma]. 

Un credit de acceptațiuoe (credit bianco) se poate 

-acurdă în urma unei cereri a celui ce-are trebuinţă de 

credit, de asemenea şi cel ce dă creditul poate să fâcă o 

ofertă. Dacă cerem un “credit deschis, atunci arâtâm mai 

ictâiu motivele, cari ne- -au îndemnat... la: „aceasta, indicăm 

cifra creditului doril şi apoi amintim “felul. şi modul. unei 

eventuate întrebuinţări a aceluia; în sfârșit, ne rugăm să 

ni se “comunice condiţiunile, sub cari ni s'ar acordă. credi- 

tul, Dacă. adresatul nu ue cunoaşte mai. de aproaps, atunci 

trebue sa arătăm. ca reterenţe | unele firme, : dela cari ar 

puleă luă. inforiaţiuni. Această tugare , trebue sa se „facă 

"cu modestie, totodată: însă şi.cu.o anumită demnitate.— 

Cate odată singur, cel ce cere credit face propuseri despre 

modul, cum voeşte a acoperi tratele trase. a 

„ Cel.ce acordă credit. arata în răspunsul său cita şi 

modul. intrebuinţării creditului şi în' sfârşit codiţiunile, sub 

cari se dă creditul, adecă' modul acoperirii, proviziunea,. 

dobânda în contul curent şi . calcularea eventualelor chel- 

tueli secundare. Daca creditul deschis nu se poate . da din 

Oarecare” motiv, în cazul acesta. refuzarea trebue să se facă 

astfel, ca să nu supere pe cel ce a cerut creditul ; de cele 

mai multe ori se zice, că afacerile “comerciale nu ingădue 

pentru moment c o astfel de transacțiune, iar cererea se 

i 
20
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amână pentru! mai „arzi, când „probabil Star puteă sa-- tisface, : ă - 
* Dupăce : am: print răspunsul, prin care ni 'se acordă 

creditul deschis, ce l-am cerut, mulțamim pentru increde- rea “aratată prin "aceasla,' enumerână “încă odată cendiţia- rile, sub cari ni se dă creditul, pentruea priv aceasta Te- pețire să inlăturăni' yteşelile. 
” 'De obiceiui cel ce cere credit! copiează diri cuvânt În 
cuvânt scrisoarea aceluia, ce dă creditul, şi adauge o clauză 
prin! care arată, că „se învoește cu condițiunile puse. | “Cel ce oferă credit, în cazurile: cele mai rari arată în scrisoarea întâiu condiţiunile afacerilor. * 
„Ta ră= “puns trebue să se arete: primirea ofertei, repețind condiţiunile, sau 'să 'se arete motivele refuzării ofertei. In tot cazul trebue să se: “mulțămească pentru “ateațiunea: şi pentru încrederea arâtăte. In caz de refuzare, se exprimă 

speranța, că Gferta va! putei fi întrebuințată ' in viitor. 
* Intâmplări de o natură deosebită: (ca crize, falimente, disolvări de firme, “etc.)! pot să restrânsă” Sau să revoace în întregime un credit de! acceptaţiune acordat - şi întrebu- iuțat de repețite ori. Serisorile, prin. cari se anunţă astfel da hotărâri din partea celui ce acordă credit, 'trebue:să conţină o expunere clară, convingătoare ; ; de asemenea în aceste scrisori se vor “arătă: și motivele, ări îl silesc de a refuză sau a restrânge creditul, - : : 
Se numeşte credit “deschis, când trasul nu are nici o acoperire la acceptarea: poliţei (după cum este cazul de a- „Supra), ci acoperirea o primeşte ahia cu 3 —5 zile inainte de scadență. Mai departe se poate întâmplă, că trasul accep- tează numai când este: acoperit de mai înainte prin. efecte sau bani ori prin poliţe Siaure; în acest caz: teasul permite! * să se tragă asupra sa: până la concurența! sumei acoperite, această permisiune insă nu evnţine propriu Zis nici o acor- dare 'de credit, Acest caz din urma (creditul - acoperit) se întârhplă foarte" rar în. comerciu, cu 'deosebire în relaţiuni cu firme necunoscute: sau cari „Du'se: bucură de nume bun, 
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sau în timpuri când creditul este de tot restrâns. La astfel 

de trageri acoperite efectele depuse se primesc de cele 
mai multe ori cu un scăzâmânt de 10% sub valoarea cursului. 

-438. Cerere pentru acordarea unui credit de acceptaţi une în 
: bianco (neacoperit). ! 

* i 

1 

, 
_ Jaşi, 2%/,. Marlie 1917. 

Domnilor N. Sihiiler el Comp.,. 

Viena. 

: =. De mai. mult timp înlretinem cu Austria afaceri 
foarle active şi pentru. aceasta -ne “trebue: sume . mari, în 
polite sigure asupra Vienei,.a căror scadanță. să fie de 
trei luni, de oarece transacțiunile. noastre se mmărgincsa 
aproape la trageri “pentru trei luni. - ae 

__ Prin urmare ne permilem a vă întrebă, dacă ne-atți 

pute, deschide 'pnlru acest scop un credit de acceptățiune 
în bianco, rugându-vă în caz afirmitiv să binevoiţi: a ne 
face cunoscut cifra exactă a creditului, "precum şi Con- 
„dițiunile d-uoastre respective. : . iai ee ki 

Cu toată stima. 
_ M. Kaan et fiii. 

[a , „. po i 

Ii 3439, Răspuns negativi 
s. 

4 

a, Du DR Viena, 10. Mastia 1911. 
La 
DCI i 

„.. Domnilor, M, Kuan et fii, o 

og pe „ai Iaşi 

Ca răspuns la scrisvarea' d-voastre din *[s Martie vă 

comunicăm,- că din principii nu vă putzu "acordă “Credi- 

:4ul deschis de acoeptațiune, ce. doriți ;. cu. toate: acestea spe-. 

răni, că veţi aveă ocazie si vă serviţi ,de mijlocirea n01s- 

tră îu alle ramuri d: ufaceri, asigurându-vă că vom păzi 

cu cea thai inzre îngrijire întiresile d-voasire. 
Aşleplăm cu piâcera, ca să dispunți câ! uni îngrabă 

„de serviciile noastre. , 

A e aa . Cu toată stima. 

E ei N. Schiiler et Comp-
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RI 440: Răspuns, afirmativ. pu 
- ea , Pa , Piti 

A 

Viena, 1 Martie 7917. 

Domnilor M. Kaan eț fiii, 

x Răspuns nd. la scrisourea d-uoastre; din, 207, alartie. a. c. a- 
tem onoare d tă încunoştiință, că suntem dispuşi a vă aferi am. 
“redil de acceptaţiune până la suma de: i . 

'0, 2.000. —(două zeci de mii de coroane) “sub condițianile 207. 
mătoare: . . ! 

1. Vă veţi folosi de creditul acordat trăgând asupra noastră. 
brate per 8 luni, cari se poată fi scontat» la cele dintăiu Arme din Viena. îi a . e NE 

2. Veţi acoperi trutele cu bani gata şi franco de chellueli cat. 
3 zile. înainte de scadență, i -- | 

3. Craditul vi se dă pe timp de doi ani, “socotiți din ziua pri-. 
ei trugeri şi această întâie tragere trebue şă se facă cel mall până la 31 Martie ct. asifel că până, la 31 Martie 1913 trebue să se stângă 
de d-voastră toate. -pratevz” unite, ce rezultă pentru noi din relațiunile 
de credii. . . 

4, Ne veţi plăti de fiecare acceptățiune o! proviziune de. 24 “lo 
5, Veţi plăti, ecentual ne veți rebouifică, cheltuclile de timbru 

etc. ce rez ultă din velațiunile „dintre noi. o E . . 
6. In caz dăcă nu veți îndeplui punctual: una din ovligaţinnile 

iuate, pute: să vă: vebrugem momziatau creditul acordat, fără privi. Ia dala ariiată mai. „Sus, prătinzând dela d-voastră: dr eptul: nostru. vă rugina. a ne! 'couifirmă condițiunile” “acestui credit întocmai. ca, ui sus din cutânt. în cucânt. 

  

DR ba - da _ 
A. Schiăler et Comp. 

i MR Cu deosebită stimă. 
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HI Formular tipărit; pzin care :se'arată primirea unor! efecte ca 
gaj în aiaceri de , deschidere de credit. rii 

“nipieamă cu serisoarea d- voastre din. a priit 
3: Ea a 

  

  

„conform specificaţiunii i i îi 

pe baza cărora u "am :mumărat în cont curent s suma de „i 

pei e, Pa'dato în ui 

la debitul: d-uvoastie.;,, „ii: ct. NEI “iata Is 

-- dubândă pe, an    

  

_ Pentru, acest avans vă vu socoti 

"Vom tăiă cupoanele 'ajuuse la, seadență ș şi le vom încasă în 
creditul contului d-voastre.  - - | | m 

DI E Ra AR a au ai "Cu toată stima.” 
me tr 

LI Ia E a MN A DI - 

mi TB M.E. tit 
: : e 

64. Wohler. ot Eunike din Berlin. ofer lu. Septemira d-lor . 
“Tatescu et Comp. din Bucureşti un credit de aeceptațiune de M. 
25.000.— ; de care! să dispună în iratelolor per 2luni, în schimbul unei 
„acoperiri sigure înainte de seadenţă,, 1/00 proviziune, 4—2|0. dobândă 

şi “rebonificarea -cheltuelilor.— Tufescu ei Comp. mulţămese prin scri- 
„soarea din ti Septembre, comunicând, că 'primese condiţiunile;:: « ::: 

65. Tufescu et - Comp. din Ducureşti | mulţămeşte. „prin scrisoa- 
rea din 12-Septembre pentru creditul acordat, regretă însă! că: trebue 
să- refuze creditul . oterit, fiindcă sunt. dej destul: de acreditaţi; la 

  

Berlin... Da o ie, apa 

aa ma CAPITOLUL AL soseta | i 

“Sei în 4 ini w “ui tin, dt i i ȘI -tu pun, Ș 

  

mii 

aia 

146, Berisari în faceti de valori, Giuuto, - 

“ Prin afaceri de. 'vălori se 1nţăleg âcele afaceri, în cari 

idei 'comertiului sunt “monedele” sau bilețele de, banca: 

Scrisorile, ce rezultă din afacerile de valori, “cuprind 

- Scrisoarea, prin care se dă însărcinare“ de cumpărare sau 
de vânzare de monede sau de bilete straine de bancă, şi 

avizul de exzculare.



Ordinul poale să se.dea <limilal>::-sau „nelimitat“. 
Prio cel dinlâiu se: înţălege orice ordin, la indeplinirea că: 
ruia nu este nici o reslricţiune. în ceeace priveşte .pretul 
şi timpul; pe când acel ordin, care este legat. de anumite 

reslricţiuni,. se numeşte. ordin. mărginit sau limitat. La “în- 

deplioirea acestui din' urmă ordin trebue să se observe în- 

tocmai condiţiunile puse, comisionarul fiind răspunzător de 

toate pagubile,. ce ar rezultă din călcările limitei” puse. 

In ceeace „priveşte pretul se arată limita, până la care 

cumisionarul poate cumpălă sau vinde. Fiindca la cumpă- 

rări este în interesul comitentului să se cumpere cât se 

poate de eftin, iar la vâuzări să se vânză cât se poate de 

scump, de aceea in cazul dinlâiu sespune despre «o limită 
- superioară», iar in cazul din urmă despre «o limită infe- 

rioară“., ” 
- In: ceeace priveşte: timpul, adeseori se arată, că ordinul 

ate valoare numai peutru o zi, sau pentu mai mult zile sau 

pentru. un- timp: deltei minat (d. e. până la. sfârşitul Ioel) sau . 

în sfarşit până la. tevocare.. -.: 

“Fiindca afacerile de. valute: alârnă ! cu! deosebi re de 

agio si din cauză-că dânsele se folosesc adeseori ca aco- 
„_perire pentru - operaţiuni. de arbitraj, de aceea aceste or- 

dine se dau foarte, de multe ori telegrafic. Ordinele tele- 

grafice trebue să se confirme iinediat” prin scrisoare. 
In toate cazurile scrisoarea, prin care s2 dă ordinul, 

trebue să :conţină ordinul in. un mod amănunţit şi.tot 

odata la ordinele de cumpărare 'trehue să se arete, ce tre- 
bue să se facă cu sortele cumpărate. | - ” 

Monedele se tremit asigurate, declârând întreaga va- 

loare sau 'numal o; "parte din valoare). “In ceeace priveşte 
cazul din urmă există o uniune internaţională „pentru trans- 
portul valorilor . cu poşta” şi cu trenul. (Liojdul . renan- 

Vestfalic, „Societatea de. asigurare, „din Maunbeiin ete. ), la 
  

  

  

ie) La! noi în vară trebue” să se“ vacolare Ja post, intreaga va 

loare, i DR i a it 
* . ' x. 

ELE Se  
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care se pot asigură + fecte, polițe şi cecuri, „cupoane, bani 
de hârtie, aur, argint, ete. !). Valorile respective trebue să 

“se împacheteze conform'regulilor stabilite în -astfel. de ca- 
zuri. 'Tremiţătorul trebue să înştiinţeze pe primitor prin o 

„scrisoare deosebită şi să delare valoarea conţinutului după 
un anumit 'tarit, Astfel pentru, o tremitere de monede până 
la 20.000 de co'oanr de ubictiu declaratiunea este de 100 

de coroane. | 
In râspuns trebue "să se arute exact indeplinirea ar- 

dinului primit şi socoteala. Aceustă din urmă se arată în 

textul scrisorii Sau în o nota separată, ce se alătură Ia 
scrisoare, 

Dacă monedele se expedieuză. unei a reia persoane, 

„atunci această 'persoană primeşte un singur aviz, iar s0- 

coteala se tremite comitentului. 
Dacă un ordin limilat -nu se poate execută, “atunci . 

trebue ca comitentul să fie înştiinţat numai decât, ară- 

tandu-se motivul : neexecutării. Tot: odată în această seri- 

soare comisionarul va rugă pe comitent, ca sâ dispună, cum 
“va crede de cuviință. i 

NR | ! 

"3:42. Ordin de cumpărare “de monede. 
« ca 

a DE Dr  Budapeșta 0 Sepenăre DI. 

- Domitor. N Schule: et Comp. ” 
4 

Viena. 

Prin aceasta îmi permit a. că rugă + să-mi 

păr cât se -poale de ft IE MIRE 

1000. de: ducăţi + a pat E a 

1) Vezi „Scrisori în afaceri de asigurări”. 
  

I
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Şi să ini-i b-emiteţi ca poşta, declarând valoarea întreagă. 

Aşteptând răspunsul d-voastra vă salut 

i "2 Cu toată stima. 

-43. Răspuns la aceasta: 

Viena, 22 Septemorie 1910. 

Domnului N. Poper,, 

i aia | Budapesla. ; 
| Timbru de || . . 

: 10 heleri | 

| Prin. sc risoarea d- voastre din 20 Oct. “ne-aţi.. însărcinat 

cu cumpărarea - şi“ tremiterca a 1900 de ducați). In urma a: 

cesteia am cumpărat pentru contul d-voastre 

1000 de ducați â 11.50 . . . . , C:11,500.— 

| loc, „curtaj NC ., 5:75 

debitâudu-vă pentru « aceasta Va pa per, | 

astăzi cu ce ete e _C._ 11605.75 
x   

Conform dorinței d-uoastre vă tremitem monedele, decla- 

rând valoarea complectă de 0; 11.600.— şi.vă rugăm a ne a- 

nunță de primire. 

Cu toată stima. 

N, Schiiler et “Comp. 

1) Ducatul! este o monedă de aur, .. ce. valorează 9. mărci. 
“Aceste monede îşi au numele dela Ducas, numele a'doi împă- 
rai romani din imperiul de ost. „Aceşti: ducați”: au' fost! "batuţi 
până la 1857, 

| A. Popper, 
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444. Ordin de a vinde monede. Sa 

Lipsca, 5 Decemvre 1910. 

Domnilor N. Schiiler et Comp 

+ 

eg pe Viena, 

Imi permit a vă ivenite astăzi prin poştă, cu valoare a- 

sigurată: de 'M. 200.—, un "pachet conţinână . 

500 de Soverciqns. MR , 

pe cari vă rog a-i: vinde, în favorul meu un curs cât se poate 

„de urcat. 
„Aştept o socoteală avantajoasă şi vă salut 

DDR e NE De Cu toată stima 

LL G. Felix. 
sanii 

1, 445. Răspuns la aceasta. 

Viena, 7 Decemure 1910... 

„Domnului G. F elix 

  

| SI 
“Timbru de || 

10 heleri „I. 

    

| în posesiunea, scrisorii  -drvoastre din 5'ct. şi vă 

comunică, ică, că- am: primit: totodată 
a a, 

"500 de Sovereiens, pe cari i-am vândut cât se poate de 

bine 
. | IL Ia 

ă â 23.90 C. 11.950.—, 

scăzând % o Crge C. 59%, 

. Porto „2.52 - 18.50 

creditându- vă pentru aceasta Va 7 ct. cu C, 11941.50 IE 

Vă rog a ne înregistră i în conformitate. 
Cu toată stima 

N. Schiiler et Com.
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-446. Răspuns, la care se alătură o notă. 

i N Se E Viena, 7 Deceimore 1910. 

Domnului G. Pali, 

Sunilen în posesiunea scrisorii voastre din 5 ct. 5; 
Vă comunică, că. am Brimit Zremiterea d-voastre de 

„900 de Soverzigns, Pe cari i-ar, pândut, Cât se poate 
de biire, creditând. vă Der astăzi, conform notei alăturate, cu 

C. 71.94750. pa 

Vă! TUSĂN “a înre gistră în conforiniitale. 

: Cu deoseditis, stimă. 

y. Scluiler, e! Comp. 
   

imbru de | Notă 
10 helori 

| 
: „Pentru d-nul G. FELIX, Lipsca 
a de vânzarea 

Sigilul 

  
    

| 
| a '500 de „Puereisus a 23.90 |c. ti. 950 0 | — scăzând 24 “ho tlegeC. 598| - 

"Porto „> 202|, “ss 50 
  c iai 5V 

N. 
SG
HU
LE
R 

et 
ţo, 

  

e 
e
e
 

m
 
a
 
m
e
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66. Eduard Lindner: dîn Berlin” troniite: la 31 Tauaăr d- lor N. 
Schiiler et Comp., din, Viena. 500 „de ducați, ex.să-i vândă cât se psate 

"de bine. Suma, cc va rezultă, va fi trecută la credit. La 25 lanuar se 
îndeplineşte ordinul" 4 :11.50 144900 ctge. !-! 

67.. Adolf. Kleiu: et Comp., din. Sinehen „însărcinează telegrafic 
pe doinnii N. Schiiler 'et Comp., din Viena, cu să cumpere şi să-i tre- 
„mită 1000. de bucăţi'îi 20 în. cel mult:căiâ: 19.05. Atât tolewrama cât 

și scrisoarea de confirmare se tremit.la 3 Fevruar. Ordinul :se. execută 
in aceeaş zi â' 19.04, curtaj :/ 95, porto Q..2.45. Banii, se tremit re- . 
comandaţi. văloarea, declarată C. 200. 

cpt ii „i 

. Scrisozi: în! afaceri: de devize D 
E, pe a E 

1. Serisuei. în „afaceri de remise „de devize, pentru socoteala 
EI d - , , 

. Aa i proprie: | 
ij ag pr Li II RE Fa La e : 

„tii 

! Devizele: (adeca. astfel. de; poliţe; ce:sunt de plată în 

străinatate în valoare: străină) 'nu' se .: tremit în străinătate 

«pre încasare sau acceptare, ci pentru a fi vândute. Prin! 

urmare scrisoaea de remitere trebue să cuprindă. pe lângă 

arătarea precisă a semnelor caracterislice ale devizei (a- 

decă suma, scadenţa,; locul de plată) şi ordinul de vânzare ; 
de aseminea se va arâlă, ce se va face cu suma realizată 

din Vănzarea aceleia. - 
“In ce priveşte" ordinul acesta poate fi limitat sau ne- 

limilat (Vezi „Scrisori în afaceri. de valori“), iar in ceeace 
priveşte îrtrebuinţarea sumei realizate. prin vânzare să se 
ceara creditarea ; cu toate acestea cu tremilerea davizelor 

  

1) Devizele formează un obiect important al comereiului de 
bursă, fiindcă atât bancherul cât si comerciantul de mărfuri cumpără 
şi vinde astfel de 'polițe, cel dintâiu -pentru operațiuni profitabile, cel 
din urmă pentru a plăti datoriile, ce.le are în străinătate. , it: 

Comereiul de devize are mare însemnătate cu deosebire în a- 
eelo. ţări, în cari valuta 'nu:'este' coristantă, astfel - că atât bancherii - - 

cât şi comercianții de mărturi se folosesc în operaţiunile lor de va- 

riațiunile de curs. 
Comerciul de devize se împarte în două părţi : 
1. Cumpărări şi vânzări de devize. 
2. Vânzări de devize ca acoperire pentru mărfarile consemnate 

sau, vândute, în străinătate,
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-este de obiceiu - în legălură - o altă operaţiune, ca „cumpă- 
rarea de alte „devize, de efecte. etc. | 

Fiindcă in cursul devizelor se întâmpla, schimbări de 
„aceea când se'da un ordin nelimitat de. vânzare, devizele 
trebue. să se vândă numai decât, 'tremițându- -se. „comiten- - 
“lului o socoteală de vânzare, care se face în textul seri-.. 

„“sorii, prin care: se” răspunde: sau in 0. nolă, ce se alatura 
la scrisoare. - A RI | 

Amintim aci, că multe case calculează în noa curta- 
jul sumei scontate cu 1/3: 6/90; deşi conform bursei trebue 
să se calculeze cu “110 9/00 din valoaraa cursului. 

In notă se găseşte foarte de multeori” afară de. curtaj 
„timbru“, care se explică prin faptul, că toate poliţele, 

ce vin din străinătate în “România, trebue -:să fie: timbrate 
cu timbru. romăn, conform legii: timbralui,- înainţe” de a fi 
intrebuioţate. Sa 

„157. “Tremiterea uncî,'devize. : . 

Sa) 

piu. Praga, 25 Ianuar 1911. 

Domnilor N. Schiiler et Comp., Da 

Viena. 

Referindu-mă a; scrisoarea: mea “din. 23 ct. vă tremil 
alăturat spre vânzare şi creditare i i i 

|. a FI ol. 4815-— per. 15. Martie, a], 2. Tudiea, „Amsterdam. 

. e DD Da e. PERL ia ae - i. Pi Te 

i ai Cu joată stima. 

! "Mr: Zdekauer. -



+10. Răspuns Ia aceasta: 

| Viena; 26 anuar 1911.. 

Domnului M. Zdekauer,, [i 
„ DI a a Prag. 

“Timbru de 103i . 

i 
Cu scriisoarea d voastre de ieri ne-aţi: trimis 

fi oi. 2815.— : per 15 Martie, per Amsterdain. 

d 196.0 C 9548.15: 
„24% 46 de zile. „m. 80.50: 

- , C. 9517.65 
3 99 Curtaj . m. 8.60: 

, “pentru u cari vam ăn reditat Va per astăzi conforni - 
socolelii de mai sus cu „o C 951885 

: Aşteplăm. şi mai departe ordinele d voastre, - 

  

      

  

| “Cu toată stima, 
7 

N. Sciiler et Conip. 

449, Tremiterea 1 mai multor devize. 

„Breslau, 8 Septemure: J917 

Domnitor N. Schiiler et. Comp. 
. Ma „ „Viena. E 

"Prin prezenta vă i tremit. E cai 
e 450,.—,— per 28 Septemure;. a/ Ci. “Pane. ii 

-. 263,18, 5 „ ..9 Octomure, x». Culss et Comp. 
- 199601, 7 da mt in D W, Saiuders | 

- E 2018,—,— per Loidra, d Ioa: 
pec cari să le vindeţi cu cursul cel mai rădicat şi s1 mă cr editaţi.. 

Aştept socoteala » d-voasire favorabilă şi semnez 

Cu toată stimu. _ 

5 i _ A. Wolf. |
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"450. Răspuns la aceasta. 

Viena, 10 Septemrie 71 

Domnului A. Wolf, - i 

. Breslau. 

Confirmăm primirea scrisorii d-voastre din 5 cl. şi 
vă credilăm în cont curent conform. notei alălur ate pentru 

£ 2010,—,— în 8 bucăţi per Londra-ă 23916 

cu su ” ă 
„QC. 47.998.774 Va per astăzi, . 

. 

  

Cu toată stimu. 

„A: Schiiler ek Comp.. 

: Timbru de i 
10 heleri i n... Vina, 10. Septemere 1911. 

  

  

    

: “ Domnul A. WOLF, Breslau 

i. Sigilul pe Pa | are bun 

o £ 450,—,— per 28 Seplermve zile 16 Nr. 7.200 
„963,18, 5 „ 9 Octumvre „ 27 „ 1.195 

|| „1996.17 14 e 89 „dl 4t || 
Z* 9910,—-,— per Londra - Nr. 25199 

Co „1 4&,18;— 8*h scont: de piată: Ni 

Dl 2005, 7,—ă 939.10 „C-41.947.9a 
2 | a heiaa. Ctge i. 19.15 
-_ | „CT II 
GQ: Ă SE 

% Va 10 Saptemvre. 

ai   
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63. N. Sehiiler ot Comp. din Viena remit la 5 Iulie d-lor Mor- 
purgo et Parente din Triest pentru vânzare 'şi creditare 

Lire 7250. —per 27 lulie, a/ Pietro Marehotti- [.--.: 
m D195. 2 August „Carlo del Fabro a ia - 
m 9950.—, 10 NR. Rizri et Comp. Plorenţa 
„1000.— „ 20 Septembre,, Frateili Pignoli . 
Morpurgo et Parente calculează remisele la 7 Iulie â 95.50, 5% 

“io %/oo Ctge Ne , po 

2,, Scrisori în afaceri de. remise de devize pentru 
socoteală străină. 

A 

Deja în capitolul al cincilea IL. 4. s'au tractat remisele de 
comisiune, amivtin du-se astfel despre remisele de devize. 

Aci adăugim ca complectare, că "tremițătorul devizei tre-: 

mite primitorului aceleia o scrisoare, in care arală, că tre- 
. miterea' se face: din ordinul şi pentru contul comitentului 

său, iar 'socoteala o tremite comitetului. Primilorul tre- 

bue să avizeze, de primire, pe .tremiţător, fără să-i dea S0-. 
coteală, şi arată, că remisa va fi întrebuințată în favoarea 

numitului comitent. Primitorul va tremite sncoteala comi- 

tentului, adecă îl va credită';. aci trebue 'să. se aibă în ve- 
«ere, dacă remisa este in. valoarea localitații primitorului 

* sau dacă aceea este şi pentru dânsul o deviză, în cazul 

întâiu deviza, va fi scontată zonform ordinului sau va fi 

"trecută. la credit pentru ziua scadenţei,.în cazul .din; urma 
se va calculă dupa uzanțele de devize ale pietei. 
.- 

451. 'Tremiterea de devize pentru, socoteală, străină, 

1 

i E „= Domnilor N. Schiiler et Comp., - 

Ia Viena. 

Vă tremitenu alăturat din ordinul şi pentru contul 
d. lui Eduard SSteinhard! din Francfurt de lângă Main. 

E 850,- —,— par 19 April, ul Ho's et Brothers, Londra, 

"Lipsca, 81 Linuar 1911, 

S



N 

. 
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rugându-ză să le vindeţi cât se poale de scump în favoa- 
rea numitului amic. - 

Vă rugăm a'ne anunță de primire. 

i | Cu toată stima. 
e. _ a i N , A 

1 BRE Date „Fraţii Richter. 

452. Răspuns la aceasta, 

Sa Viena, 2 Februar 1911 . 

Domnilor fraţi Richter. o Ș 

Ia -- Lipsca. 
Vă confirmănm primirea n . 

„4E 350,—,— per 19 April, per. Londra, | 
ce mi le- ați tremis. prin scrisoarea  d-voastre din. 31 a. ]. ir. 

şi pe cai le vom întrebuintă în. favoarea d-lui Eduard 

Steinhardt din Fr ancfuri de lângă Daîn. De j E 

a , Cu toată stima. 
N a _ N. Schiiler et Comp. 

453, Aviz împreună. cu socoteala. d 

„Viena, £ 2 Fe ua 1011. 

Domnului Băuară. Steinhardt, 

| “Timbru a de o i - Franeţurt de ge Main... 
4: 1Oheleri |. aa Di. 
Po. . . Ă ” 

l, i Ca Be rohoene la: "scrisoarea d-voastre din 29 a. li: 
ui 

îmi permit a vă “comuiică; că tr emilerea, ce „ui: aţi avizat-o, 

a sosil deja. 
Domnti fraţi Richter "din Lipsca mitica remis: . 

£ 350,—, per 19 Apr il, per Londra, pe cari con- 

form ordinului d-voustre î-am vândut 240.40 C. 8414— 
i A Seont *5/fs 9 , 52.59. 

“ho %/o Cige n 3.94 

cr edilându- că e Va_ 7 ct. cu C. 8358.07 

Vă viegăm a. în -egiăiră 'i în  eonforkiitaie. E - 

i EN - Sau deosevită- stimă. 
i N. Sehiiler et Co.. 

N 
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69. Anton Horn din Xiinehen însărcinează prin scrisoarea din 

'97 Martie -pe S.. Rimer et fiul din Paris, ea să tremită pentru contul : 

său ca. Fr. 10.000.—, cu seadență mijlocie; d-lor N. Schiiler et. Comp. 

din Viena. 
„-5. Rămer şi fiul tremit la 29 Martie. 

"Fr. -1000,— per 1 „Mai, a/ A. Rent et Ch. Doubert,, 

p 8000.— 5 20: „ Etienne Gabarel, -" GPR 

:.2000.— n 24. „ Socitte. des Depâts, ; . Paris. 

„ 1000,— - "ai „ Maurice G'Erblay, 

pe cari N. Schiiler. et Comp. le calculează la 3! Martie : a: 95. 50. 30 
P of Ctge., C. 12.— timbru. 

„ Scrisori în ataceri de cumpărări şi vânzări de devize” | 

| Prin comisiuni de poliţe” se înţălege “mai cn samă 

cumpărarea şi vânzarea de devize, după cum Sa amintit. 

"deja la comisiunile de polițe. Când se dau as!f-l de urdine, 

se fac două scrisori, auecă scrisoarea prin care se dă or- 

dinul şi avizul de executare. In scrisoarea, . prin care se 

dă ordin de cumpărare de dev.ze, trebue să se arete, afară 

de suma. polițelor, şi locul. de. plată şi scadenta devizelor, 

precum şi împrejurarea, dacă suma trebue să se cumpere 

în o.bucată (appoin!) sau în mai multe bucăţi mai mici 

(aci se arată aproximativ şi suma bucăţilor). Dacă în ce 

priveşte numărul bucăţilor. nu s'a spus nemica, atuaci a- 

ceasta se. lasă la: al»gerea comisionarului. : Şi, aci se deo- 

sibese ordine. limitate şi. nelimitate. Ordinele . limitate se 

execulă numai: derât, conform condițiunilor puse, trebuind 

* Despre devizele remise. peatru. vânzare sa vorbit in 

general în acest capitol (II; 1). Cu toate acestea “oidinul 

de vânzare poate fi dat astfel, ca comisionarul. să-şi pro- 

cure mai intâiu. devizele de vânzare - prin'o tragere -asu- 

pra comitentului. la acest caz scrisoarea, prin care se.dă 

ordinul de vânzare, c contine şi. ordinul de. tragere, ir răs- 

punsul, atară de sucoteală, şi avizul de trată. 

Findecă devizele suit întrebuințate cu ' deosebire la 

- acoperirea operaţiunilor de arbitraj, de aceea la ca cumpă 

DI.



rările şi vânzările fâcule in vederea speculaliunii, respec. 
livele ordine se dau telegralic, cerâadu- -se şi avizul telcgra- 
fie de executare. In amândouă; „cazurile, telegramele trebue : 
confirmate prin scrisori, - 

Dacă stăm cu comitentul în cont curent, atunci pro- 
viziunea de 'cumpărare sau de vânzute se calculează la 
sfârşitul s-mestrului, dacă nu stăm în “cont curent, atunci 
proviziunea se pune îa nota de deviză ; : ea, variează intra 
“fie şi e %o. 
ID PI i ra a o . 

, 

II 454, Tremiterea de devize spre vânzare şi ordin de 
. cumpărarea. altor devize, a 

i . i a ESI pa Ă : : . . . , 

“Fransfuri ad Min, 15 Otombre 1911 

pd 

| n Pena, 

Vă tremnitem prin aceasta: ii ti e 
£ r. „6. 742.80 'per 15 „Decembre, a/ Diimonl reres, + 

5.186. 75: ti "19 '1anuar,. „ "Jules Gerard, 
Da '3 468.60 p 20 Februar, 2 Pouliy «i, Comp. | 

N „Fr. Er. 15. 308. 15 per Paris, pe cari vă rugăm să-i vin- 
deți “cât se. .poale de bi:c.şi să ne creditaţi. , | 

” Ca acoperire. aproximativă vă rugăna, d- ue: cumpănă 
Cu. „cursul cel mni eftin polite. cu: sendenţă lungă a Lon 

  

i 
LI 

„ drei., „i ani: le remile. nu 
« , , pia - LR A, : 

po ie DE Cui toată stima. 
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N | „4 455, Răspuns la “aceasta, 

| e Lu | | Vina, 17 osie 1906. 

Domnilor A. „Kinger şi fii 

Francfurt. a. 1. Main. 

î Timbru de ! , 

10 heleri ; 
. 4 
N 

Am pri. int cu s*risnaren- d vo1stre din 15 «i. 
  

Fr. 6.722 S0 „per 15 Dacembre zile 57 Nr... 3.844 

p .5.196.75 „n. 19 anuar. a. 92 „4.772 

1 8468160 „10 Fibruar .. » 114 _p. 8985 

Fr. 15.898.15 per Paris na Nr 12574 

102. 76 fe scont de: piaţă. Ş 

Fr. 15.293 39 ă 95.10. _ 
  

C. 1454101. 

“lo o Clge n 582 

pe cari i-am rândul, conform ordinului 

d-voastre, şi van creditat .. , Wa _17 ct. cu C. 14.538 19. 

! | Din conlră a cump Ara! în urma dorinței d- voastra, 

2; 620, —, — per 27 Decembre, ol Deasy et Culis, Lon- 

dra, pentru cari vă debilă m în 

coat curent ! A 239, 80 C. 14,388,— 

-&lh sconl 69 zile o 2 73 

12.305 27 

“lo %w Ciga » 573 

Timbru y 8.— 

| Va 17ct..cu C. 11.319.— Va 17 cu C. Iti 

vă rugăm a ne ono'& cu noue ordine. 

curs . , „Cu deosebită stimă. 

Buletin de 
1 a Pai —— N Schiiler «1 Comp. :



„ Zelegrafic, “Berger. , 
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456. Ordin telegrafic de cumpărare. 

_ Schiller et Comp. Viena, 
Cumpăraţi pentru depozit 20.000: franci Paris. Răspuns 

457. Scrisoare de confirmare: 

Lembere+ 25 lanuar 1911. 
. ! 

Domnilor N. Schiiler et Comp., 

i Viena.. 

Confirm depeşa mea de astăzi de conținutul 'urntător 3: 
: „Cumpâraţi pentru depozit 20.000:franci Paris. Răspuns 
telegrafic“ la care imediat am primit avizul. d-uoastre: telegra: 
fic de executare : 

„Campărat Paris 20.000 franci 95.40. | | 
Mulțămindu-vă pentru aceasta aştept răspunsul "d-voastre:. 

Cu toată stima, 

Succesorul: lui; L.. Berger. 

458 Aviz de execiitare: 

Viena; 25, Januar 197].. : 

- Domnului succesor a ki Berger, 

| Lemberg. . 

Strada Carol Ludvig No. 7. 

In urma depeşei d-voastre de astăzi A 
„Cumpăraţi pentru depozit 20.090 franci: Paris. Răspuns: 

telegrafic“, am cumpărat, precum vam anunțat deja telegrafic:. 
Fr. 10.000.— per 31 Martie, a.. Goblet et Talont. 

„6.009.— , „20 April, "Richard, de “Neufoille,.: az 25. -- Anătole'Gâi-Lussac,. 
Fr. 20.090.— per Paris ă 95.40; 
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peniru cari vă debitămi în cont curent conform notei cu 

C. 18.981.92 Va 25 ct 

alăturând polițele a depozitul d-voastre. | 
Cu toată stima 

1 Notă. | 
DD ai N, Schiiler et Comp. 

N. Schiiler et Comp. E ! ăi Viena, 25 anuar 1911. 

Notă 
Domnul succesor al lui Berger, Lemberg datorește 

Fr. 10.000.—per 31 Martie zile 63 Nr. 6300 

„ 6000.— p 80 April „838 „ 49890: 
"a __4.100:— m 25 n . „__88__„ 9.520 

„Fr. 20 000.— per Paris Nr. 14.800 

4 *128:38 3 scont a 
Fr. 1987667 - .: d 9540  CI89%23, 

fo 9 Ctge 7.58 e 
Timbru I2— op. 1958 

N _ Va 25 ci. C, 28.610 | 

459. Ordin limitat de vânzare şi procurarea prin tragere a devi 

zelor, ce se vor vinde. 

“ Paris. 15 Martie 1911 

ă Domnilor N. Schiiler et Comp., 

Viena. 

Ne referim la scrisoarea noastră de ieri, la care aşteptăm 

răspuns, şi vă însărcinăm a trage asupra uoastră. 

Fr. 50. 00d.— — în trate de trei luni. 

În caz de "executare vă rugăm a ne anunță teleg grafic. 

7 
, Cu toată stima. 

. M. Prevot et Comp. -
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460. Răspuns la aceasta. 

+ 

Viena, 18 Martie 1911. 

Domnilor A. Preot et Comp, : ii 

: | a | rue de PElysce 

" Paris. 

Timbru de 
10 h. 

i măspuns ieri la scrisoarea din 11 ci.: şi tot ieri 

, ; 
, 
: 

  

am primit scrisoarea d-voastre din 15 ct. cu ordinul.de a zinde: 
Fr. 50.000—ă 95 10. | i 

Cu tot interesul, ce ne-am dat, abia astăzi am putut să ză. 
depeșăm, că am executat în parte ordinul d-voastre:—. 

„Primit scrisoarea 15.. Vândut astăzi 10 mii 95.10. Pentru. 
- rest ne vom înteresă:, _ E 

ceeace tă cunfirmăm prin. aceasta, comunicându-vă că am tras asu- 
pra firmei d-voastre  ...; N 

- Fr._10.000— per 1$ Iunie, 0j Al. Tovsch şi fiii, 
pe cari i-am vândut . - N a 95.10 0. 9510— 

- cont 90/30» î1.53 

. a _ a _- C. 948867 - 
scăzând */./o- Cige „ 3.77 

creditându-vă Va. 78 că. eu C. 9134.90 . , e a i PI U 

Ae zon 'da silință să vindem vestul de 10. 
silăturându-vă cursul de astăzi vă salutdn 3 

Cu toată stima 

A. Sehiiler et Comp” 

rs 

  
R
R
 
a
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AST 

- 461, Scrisoare finală combinată de cumpărare de devize.! 

ma a Vtenă, 8 Januar 1905 
. Daia Pa Piti DC i Ă i dat 

Pi - Pa 

n ănci Union, Filiala, * 

ae -. Iriest..: 

„| i * ” A .. 4 

Am cumpărat dela da oastră. prin i ijloeivea «l- lui O. -Brăl 

de acolo, conform uzanțelor] bursei de acolo. a i 
2 2 4000.— (patr a mii de fuuli stevlingi). &. 133: 25 [E venise. 

asupra: Londrei. de predat ziluie dela 31 Decemure 1901 până la 37: 
Mai 1905, după alegerea 'd-voastre, totuși aveţi dreptul să ne liferaţi: 
zilnic în loc de acestea după alegerea d-voastre mărci cu, cur sul de, 
60.202) sau remise pe piețele franceze . cu cursul „de: 19.60 5, amân-r 

două de aseminea “dela 31 Decemure 1904 până da 31 Maiu : 1905, 
cecace ră rugăm a. ne corijirmă  -* , 

“In caz de: ncânţălegere a "Notărt trial de arbitri. al 
bursei de aculo. | . SI ip | a 

"Cu toată stima. - 

N. Seh iiler et, Comp. ; | 
. a 

o»: 

10). Cumpărarea de devize din străinătate în urma mărfurilor 

vândute; în Austria. ; Fraţi! Lenel din:. Manheim: vând:: pentru - Austria 

marfuri și, tremit. cumpărătorului, factura în suma, de fi. de W.45124)., 

Cumpărătorul acceptează suma în' valoare austriacă cn “cursul de 92.50. 
3'luni- ddto cu: fl..v. a. 4173.60. Fiindcă în Austria, valuta” este expusă! 

la fluctuațiuni mari, casa din Manheim pm'ar puteă primi valoarea; înc-, 

turei de A.-W. 45192.—:ci mai puţin, dacă ar voi să vânză mai târziu. 

poliţia. de fl. y. a. 4173, 60 şi dacă agiul este'rădicat: -în'! Viena.» Casa: | 

din Manheim pentra a fi asigurută contră oricărei. „variaţiuni de: curs, 

însărcinează pe bancherul ei din Viena să cumpere! cât se poate de” 

: AI . PI ă pi . si 

4 

1). 0 sută douăzeci şi trei de "loriai şi ia EP:  eruceri ae fe 

care 10 LL... pi a , pă | 

2) Șasezeci. de, Horini şi i 20 de eruceri, Nea de. fiecare 100 de 
pati io 

„mărci. — . 
Patruzeci şi opt de forini. şi 60 de cruceri, pentra, 100 de îr.. : 

Florini de w iirtemberg. a a 
; „e IRINA IDR Iei RI



citin pentru dânsa fl. de W. 4500.— și-i : romite în se himb spre scon 
tare polita asupra Vienei, pentru care este asigurat contra oricăre 

„- erdori, ce ar rezultă din variarea valutei. Fraţii Lenel tremit spre 
scontare lu :27 August 1881 d-lor Hermann ct Gold din Viena fl. 
4113.60 per 26 Noembre per Viena, rugându-i ca în schimb să le 
cumpere pentru dopozitul lor fl. de W. 4500.—per Franeturt dl. 
Main. Răspunsul la 29 August 1881, scontul de 6%/0. Se campără în 
schimb îl. de W. 34500.—per 29 Februar, per. Francfurt d.|, ML. cu cursul 
do 92.60, 14 9 Ctge. 

7]. Vânzări de devize în urma  consemnțiunilor sau vânzărilor 
mărfurilor în: străinătate. Se presupunem, că am vândut sau că am 
„consemnat mărfuri în străinătate în valoare de fl. v.a. 5500.—, pen- 
tru care. amical: nostru din Londra: ne dutoreşte „Lst. 500.—cu cursul 
de 100 şi pentru care ne va tremite acoperire după 3 luni. Fiinâcă 

“după 3 luni cursul asupra Londrei. ar. puteă fi deja scăzut şi deci 
mam puteă primi pentru ' pretenţiunea noastră suma de A. 55u0.—, 
în cazul acesta pontru a nu ne oxpune variaţiunilor de curs: vindem 
polița cu literare pr. 8 luni cu cursul 110.—și pe aceasta 0 aco- 
perim cu remisa, pe caro o primim la. timp din, Londra. Hermann ct Gold din Viena vând d-lor Frankau cet Comp. din Londra mărfuri în valoare de “il. 15.000.—pe timp de 3 luni. Pentru a se asiguri şi pen- 
tru-a'nu fi expuşi la nici o variaţiine de cura convin cu Paul Schief 
din Viena să-i furnizeze peste 3 luni Lst. -1200.—cu cursul de 110.. 
Herman et Cold prin scrisoarea din 15 Septembre 1Ș81 confirmă în- 
vocala verbală din acecaş zi dea furniză lui Paul Schiei per medio Decembre 1, st. 1200 pr. 3 luni cu cursul de 110 florini, în' schimbul plății sumei cuvenite. Dacă s'ar furniză poliţe cu scadență mai mică de 3 luni, atunci se va rebonifică scontul obicinuit pe piaţa Lordrei, de asemenea și în caz dacă sar îuriiiză poliţe cu scadenţă mai lungă de trei luni. Răspunsul afirmativ ia Paul Schict din uceeaş zi. S e . 

„4, Şcrisori despre plata | devizelor. 

... In afacerile de devize s'au introdus de mai multi ani aşa. 
numilele „plăți 'de devize:. “Vânzatorul unei plaţi elibereaza, 
o -nolă - despre suma vândută in valoarea sirăină calculata 
in totul după uzanțele devizelor și observă lu sfârşitul ace- 
leia, că plata sumei valorii străine se va face (la scadenta 
arătată! în notă) de câtră amicul său de afaceri pentru con- 
tul cumpărătorului. Prin aceasta se economiseşte tragerea. 
devizei şi cheltuelile de timbru. i ÎN 

In aslfel de cazuri se fac următoarele scrisori::: 
"1. Ordinul de lragerea plății, “unit de 'obiceiu cu o 

altă operaţiune. | E Sia 
2. Avizul de îndeplinire dimpreună cu socoteala, 

4 
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3. Răspuns la areasta, 

pe langa acesiea -.: : . 

„4: Nota Sau justifisarea la cumpărâtor cu formula 

finală arătată mai sus... , 

Ş 460, “Ordin de „tragerea unei plăţi. ga | 

Berlin, « 24 Maia 91. 

"Domnilor N. Schiiler et Comp., i - 

Viena. 

: Ne referim la scrisoarea noastră de î ieri şi vă rugăm să 

ne cu mparaţi cât se poate de de eftin | 

* 1500.—.— per 8 luni, per Londra,. 

iar contravaloarea aproximativă să o emiteți asupra noastră, 

dotuşi nu mai jos de 117.30. | 

n. Cu toată stima. 

Martin .Frege et Comp. 

A63. Aviz de îndeplinire. , 

Viena, 26 Maiu 91. 

: *- Domnilor Martin” Frege e! Comp, - 

Berlin! 7 

, piata" Lipsea Neo. 20, 

7 PN RR ţ 

| Timbru de | n. 

i 

  

a a , . 

10 heleri 

  

  Executland ordinul, ce mi l-ați dat prin scrisoarea d-voa- 

stre din 24 ct. vă tremitem alăturat i 

8 1000,—,—. a] Son Willy, ARE _ 5 | 

500,—,— n Eduard, Warrens, 

  

-£ 1500,—,— * per 26: August, per Londra,
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peniru'cari tă debităm ă 240—:..... C. 36 000— 
Scont 90, 3-0: -, -270.— 

„: C5 730 
po 9oo Clge.. 14.29 

| | Va. 26 ct. cu C 35.72429 
Din 'contră am emis asupra d-voastre, conform ordinat- lui, ce ni l-ati dat, | . 

- M. 80000.— per ultimo ct. 
plata pentru înstilutul de credit de aci, credilâdu-vă pentru aceasta sub rezerva obicinuită 

  

“d 11720 C. 35-160.— pa 

* Scont “fa 0 o O11.72 
C. 35.145.228 

Ctge/.9 000. - 14.06 

  

Va: 26 cl. cu C. 35.137.323 

"Cu toată stima. . 

N. Sehiiler et Comp- 

404. Răspuns Ia aceasta. 

Berlin. 91 Aurtu 1911.   A Domnilor N. Schiiler ct Comp. 

Vienu. 

- Pam credial „conform .ulculării.. d-voastre 
pentru. i o Ia | - 

£ 1500,—,— în 9 bucăţi. per Loulru. | | 
ce ui le-aţi tremis prin scriiuaren din 26 ct. cu C. 85.74429 VW. 3 ui. 
debitând în cont curent plutu d-voastre de : 

M. 30.000.- per 31 ct- 

„0. 35184.92 Vot. e 
"Vom onoră daspuzițuunea d-voastre. 
  

"Cai toată. stima, 
„ Martin Frege el Comp. 

x
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| i 465. Notă cumpărătorului: ii | 

. . , si E : ID RI IRI DPI ID a Ep ti 

| aa N RI „Viena, 26 Maiu 1911. ...î:.: 

. . Justificare „la institutat de credit austriac pentru | comerciu. 

şi industrie, Viena, pentru .... 

Plata Berlineză IE 
M. 39.000.—per. 31 Maiu ă 117.20 C.,35.160.— 

| „_"Scont 4, 8 zile « 11.72. 

furnizată pentru Scherzer C. 35.148.28 

Vă punem la dispoziție la 31 Maiu 1911 la doiunii Mar- - 

tin Frege et - Comp. din Berlin (piaţa Lipsca : 20). treizeci de: 

mii de mărci calculate mai sus. | o. 

N, Schiiler et Comp. 

* „19, Weiss et Comp, din Florenţa: dau ordin la 5 Noemvre d-lor”. 

"N. Schiiler et Comp. din Viena, ca să cumpere cât se poate . de eftin: 

„M. 30.000.— per Berlin; pentru acoperire aproximativă să tragă asn-- 

pra lor.—N. Sehiiler et Comp. tremit la 7 Noemvre 

| A 15000 per E luni | EI. 0. Plaut et Pomp- Berlin, | 

“a 41795, 300 î/io Sjeo Ctge şi trag L. 30.000.— per 15 Xoemvre plată: 

“la Weiss et Comp. Florenţa, 94.30, 5%o */s0%oo Ctge, pe care o vâud. 

prin sensalul Galatti Băncii de depozit din, Viena. ” 

5: Scrisori despre acoperirea devizelor (netto appoints).. 

Dacă comisionarul primeşte ordinul: de a: intrebvinlă 

in totul un credit (bun) al comitentului (format prin deo- 

sebite operaţiuni. comerciale) spre a cumpără devize: sau a: 

stânge în total o datorie a comitentului din străinătate. 

prin tragere asupra lui sau pentru contul lui,. în cazul a-: 

cesta se 'vorbeşte de' o acoperire de' devize (netto-appunto»- 

„nelto-appoint, net uppoint). la acest 'caz comisionarul tre-: 

pue să afle prin calculare suma corespunzătoare a poliţei: 

şi la .remiteri se vorbeşle de „Remize: nalto“;, la. trageri: 

IL. „de „Trate netto“.: 
i 

|
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Dacă comitentul datorește o egalare complectă;, aturcei 
trebue să arete aceasta exact în ordinul ce-l dă şi sâ ho- 
tărască timpul şi locnl de plată a poliței de egalare (aco- 
perire, compensare). In răspuns trebue să se arete la urmă, 
că prin remisa nelto'sau prin trata nelto afacerea Sau so- 
-coteala, etc se acopere complect. i ! 

466. Ordin de acoperire prin remisă-netto. : 

A Se a „Graz, 20 August. ID. 

 Dommilos. + W. Setiter [2 Comp., - 

i Viena. 

Iini permit a vă tremite alălurat 
C. 5640.— per 23 August, a! Karl Eisner, de acolo, 

ugându-vă a încasă polița şi a-mi lremite Pentru aco- 
„_Berirea întregii Sume polițe cu scadenţă nujlocie asupra 

" Londrei. | 

| a "Cu toată stima. 
, | pu A, Elbermeier,*   

467. Răspuns la aceasta, 

„ IN a Ie ae Viena, 24 August ID. | 

Domnului d. „Flbermeier, 

| Timbru de | ai ia unu „Graz; 
I| 40 heleri, i DI Ia TOD ED a 

  

... 
pd . , PE 
aa i a tile 

Fiind) - în “posesiunea. scr isorii, d-voastra; din 20 ct. | 
„Ade onoare a pă comunică, că am, încasat” toliţa,, ce ne- | 
ali, iremis-o, de NE , ; îi , ÎI A ' “i i 

        

pa ECE a i ia. bi
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9 56-40.— pe îeri, din care scăzând 
14 70 4 le Broviziune de încasare, vă tremileniu 

| a | confor m doriulei d: voasire restul. 

de  C. 5625.90 

LE 235,648 per2 24 Septemure, a! L. Mappla, Londra, 
ă 239.50 0. 5636:40; 

" Scont 29/13 “lo a _73 62" 

, . Că 3622.78: 

| “ho “leo sa n 2.25 

: Poro 87 
. ca. şi Sus, C. 0._3625.90' 

prin ceeace se. compensaz, ă această afacere. 

Vă rugăm a dispune şi mai departe de seraiciile 

» noaslre. 

. [i „Cu toută stima. 1Y Ca ” 
up „A Schiller. et Comp: 

460. Ordin pe ntru acoperire prin tragere netto. 

Francfurt d, l VW, 5 Noemvre 1910: 

„ Domnilor N. Schiiler at! Comb., 

Y ieaa.: : 

Vă rugăm a ne tr emile cât se poate de ein cu: în 

toar cercu poştei 

- ca. fl. ol. 6000.— cu orice scadenjă aj. Amsterdam 

| 

| | şi a tă rebonifică asupra nasiră nello appoini pentru COI- 
j 

| 
travaloare. 

Aşteplăm Iremilerea politai şi: a: oonlulizi: 

N | Cu toată stima- 

| Fraţii! Sulzbach--
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- 469. Răspuns la aceasta. 

Viena, 7  Woenbre 7910. 

Dovinilor fraţi Su: bach, -. 

PF ranofurt d i Main. 

E  dimbru de i RR i - 
;-, 10 heleri : N . ! + 

e i ; 

  

d. coaste in Ş, el vă vremtitem alăturat în debitul contu- 
ui. d-voastre, 

„Ali0l.-3200.45 per 1 S Decembre;al.R. Angsten, zile 36 Nr. 1152 

„n 1925.25 „ Iqlanuar, ', M. Straaten. -„ 66. 7205 

i 974 30 n 25 Februar, „ K Lustigei C., 708 „_Zoş2 

A.0d.6000.— per Amsterdam Ar._3409 

n pi 207 3lo -scont | . | 

f0l397139 «195.30 C. 77.841 66 - 
+|'9 0/o Oige 4.74 

| Mio Proviziune „_ 29.60 
” * Porto şi Zimbru» 22.—, 

ae Sai e C._71.998.— 

  

Din conira no- ant permăs e a 1 trage asupra d-voastre 

„M. 2.500.— per 15. Dec; Ol Băncii din Wiir. zile 37 N. g2ş 
p 2:000.— » 30 lan. „ propriu. i  „ Si p: 1660 

5.095.57  » 15 Febr. „ DR. Schule, 299 zi 012 

  

Ar 70.19857 N, 9227 

5 68.65 pe scont de pială. 

M.10.130,02 & 1127.60. E AIE c. zz 9e2 7 „6 

! - “ho, ol Cige., 4.76 

- ca şi sus Coe 
în n favoarea d- -voastre, prin ceeace se Comipensază. d” compleci 
“bunul nostru de Sus. 

Suntem în totdeauna gala a vă serv). 

  

Cu toată stima. 
»olite | 

* gpl N. Schiiler et Comp, 
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73. o. Jă Ritter din Lipsca tremito d. lor. N, Schiiler, et Comp. 
dia Viena, cu scrisoarea din 3 Fevruar: 

„Lst. 580.—,— per 11. Martie. a/ D. Worms, Londra. 
C. 8000.— per :20 „Fevraar,.a/"'Afiiler et; fiul, Vicna, şi se roagă, 

ca să i se cumpere și să i se tromiţă 
„ M. 10,000.—per 2 luni per Lerlin, 

iar pentra restul : bunului său poliţe asupra Parisului per'3 lani: N. 
Schiiler et Comp. calculează Londra 4239.75, 300. Viena a 41/30, Ger- 

ia 

„Tania ă 117.50, 3% şi Paris â 94.95, 3%], curtăjul conform uzanțelor, 
1/«%0 proviziune, timbru și porto C. 14.20. „Avizul de îndeplinlre din 
d Fevruar, 

"a. d. A. Meyer din Dresda tremite cu scrisoarea din 40 Mai d-lor 
Schiiler et Comp. din Viena, un pachet mareat A. M., conţinând 2000 + 
spre a-i vinde cât se poate de bine şi cere în schimb. „remise netto 
per Londra 3 luni dato. 

N." Sebhiiler et Comp.'calculează duc aţii la 18 Mai î 11.37 1/s%% 
pro iziune, 1/s0/oo Ctge, porto C. 24. 50, și tremit poliţă per Londra a] 

. Henri Sehrăder'â '239.90, D, So “ho lo curtaj. + 

6. Scrisori în afaceri de conto mio, suo şi transferări. 

vu . 

 Adestori + se intâmplă, că stăm intro relațiune duplă 
cu aceeaş ficmă prin faplul că pe de o parle îngrijim de 
afacerile acestei firme în localitatea noastră, iar pe, de. altă 
parte această firmă icurijeşte. de: afacerile noastre î în loca * 
iitatea ei. D:» aici rezulta o relațiune pentru „Conto suo“ 
(eventual “conto toro-sau vostro) şi a doua relaţiune pentru 
„conto io“ (eventual cont» nostro). -_Pentra a înlătură in 

acest caz greşeli de inregistrare se obicinueşte a se insemnă 

contul respectiv la inceputul unei astfel de scrisori, seri- 
_indu-se ses în partea Slângă „Conto tostro“ respectiv 

„Conto itostro“ sau... „Conto mio“, după cum . afacerea in 

chestiune aparţine unui sau altui corespondeat. In scrisoare 
se vorbește de „Conto. rubr.“ (rubricat).. Dacă” contul nu 

este, insemnat” in partea de sus a. „scrisorii, atunci trehue 

să se arele îolăunlrul ' scrisorii, G. ex, „pentru ce vă de- 

bitâm în <conto vostro> cu L.... valoarea per astăzi“. 

Peniru a "acoperi acuma aceste 'deosebite conturi sau 

ce! putin pentru a le țineă în egalizare aproximativă, ade- 

seori »e „transferă“ solduri sau anumite sume 'din un cont
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în altul, ceeace are ra urmare o corespondenţă. -Aceaslă 

corespondenţă cuprinde ordinul de transferare şi avizul de 
îndeplinire. N 

470. Tremiterea unei. devize pentr conto nostre. - 

„Conto nosirot,. sa Bucureşti, , Maiu ID. 

i Băncii de Viirttemberg E 

Sfutigari. 

Tă tremitem rin aceasta - Da | E 

"AM. 25.— -_Per 37 ct, a]. LouisBerger, de acolo, E 

rugăându-vă a ne credită pr. scadență în conto ratdr. 
. 

Cu -deosebilă stimă. 

„Banca națională a României. 

o. e NI W N, A 
. 

471. Centirmarea înregistrării in conto nostiro și coato vestro! 
(Răspuns la No. 470). : . - 

AN N N  Stutgari 72 Mau 1911: 

Băncii majionale. a României, . E 
s 

ÎN pi sa _ Pneuresti: | 

Ana primit cu scrisoarea d. voastre dat 9 ci: a - 
„AM._2900 — per 11 Main, pr. aci, 

cu cari Vara “Creditat în couto vostro.. Pa. Ia scadeuţă. 
- Alăturat vă Iremilem spre. cr: adiiare pentru socoteala 

noastră per. scadenţă | 
„L. 2000.— per 15 Iulie, al! Băncii României, 
„_1500.— 24 Zunie, a. A. Protopopestu, | 

„L, 8300.— er acolo 
[a a a pp Ei “ i : -
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7 otoiată nea. nt i perinis a "rage asupra d-toastre. 

  

  

    

   

  

  

  

| 
i L.:3.000— «per 2 hmi, Ol. V. Wiculeanu,. pe cari vă 

i „rugăm a-i onorâ în debitul, contului 1osirut. 

Sa lite Cu toată stima. 
5: Poli ” - 

2 - - Banca de VPiirlemberg, 

- 
d 

eta Ia i oc ae a Navi n. i 
: Da . ă Bă Ati ae DR ARE II a 3 4 

Băncii de iPartesibarg a Aa 

a A ia, i Smiigari. 

 Posedam scrisoarea : d voastre din 12 ci, şi vam de- 

“bitat în conlo noslro peniru remisa noasiră, confor m soto- ,. 
Conte UC 

“Voli "d-voastre,: cat : a | 

MM, '2500.--— Valoarea 237. Maiu. E A 

- Vă credilăm s. Tr, 0, în conlo vostro “pentru 

i Le 3200.-- ce ni î-ați tremis în 2 bucăţi per aci 

valoarea per scadentă. debilând acelaş, coni penru u dispozi- 
Ca . 

fimea d-voastre de. Ma IN 

“Li 3000.— per. 12: Tudi , CĂ V, Wieuliant | : 
m — As pi 

ii i - iai . n 

N Se , i “Ca deosebită stimă. 

. * Sa n + 3, ai Die E DV : 

„Banca. națională. a. “României, 

a "AN, AA, 

1 . -— - i 

  

n
e
m
 
m
a
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473, "Rugare pentru transferare, din conte mio în conte, suo. 
a y 

    Pe e “Viena, aie 7911. 

  

ă Pt ie 

Domnului Ludi vig Haupr, 

DIE CR a „Regensburg. ” 
so 1 

Prin pr ozcnta ne:be “mite a.vă rugă, să iransferai- 

soldul debitor al contului nostru, ce-l 'avem la d-voas- _ 

redea A 

A. 1250.— per'30 Iunie; -i: 
în credilul contului d-voastre dela noi,-în urma: căreia vă 

credilăm în conlo vosiro, 

XI cui | 
„C. 1472.66 Va 30 Iunie, 

debitând pentru aceasta conto nostro. 

N. Schiiler etc op. 

   - : i A AD 474, “Răspuns la aceasta. ui ai 
. A ap at ia că . aci A 

! - | Regănstiira, 6 Tudie. 1911. 
- > 

    

iti „Viena. 
i : .. ” Nu a a 

  

Wit 
Fină i în “posesiunea | scrisorii “ d-moasire da. alalțăieri 

vă creditez confor! .socolelii d-voasire Pentrui „trauisfera- 
rea din conto vostro în corito io cu 

M, 71256.— în conlo vostro * , 
şi vă debitez din 'couiră în conto mio cu a 

miei Cu:1472:66, Ve I0STunie. | 

Di “Cu toală stima. 

. | Ludwig Haupt. 

“Cu toată sfima..



  

    

1. Serierdesnre e cumpărarea, şi. vânzarea de efecte publice: 

    
n pie -u a. : sai e. : - - 

| 25. N. Sehiiler « ot Comp. din Viena” roagă „prin: scrisoarea din 

16 lunie-pe Frege'ct Comp. din Hamburg, ca să transfere 'soldul' con- 

tului nostru”de” SI: 4182.83. per astăzi în: “conto :vostro ă: 111.30. .Năs- 

puns, la, i8ilunie,, iu ri tit pe _    

pi - pp 
ri a 

  

= 

  

Ra 
pă , ji 

pct 
a ni a 

pa tie 

vânzarea. pentru, contul: propriu, “Sau, pentru “cont. “străin a 

efectelor. de :stat;a, acţiunilor, a; :peiorităților,-. a, „obligațiu: 

ailor fonerăre;: a, lozurilor. si.a altor. imprumuturi „publice. 

„Când se, dau. ordine în comerciul de, electe,. șomitentul IN 

ruga. sa nu, dee, moliv. În neintalegeri. a i isi tv 

“ Prin urmare Lrehue să se, arete, exact, cantitatea, felia | 

şi „celealalte: semne ale «featului de. cumpărat, sau, “de, vân: 
mii 

dut, dacă, ordinul este, limitat Sau nelimitat în; ce. “priveşte „a 

prețul sau, “timpul şi în, cinei toate ce! sealaltă, “condițiuni, 
de executare. Ă jiji d aut ia 5 

„Dacă, este. vorba” ds tuuoărate- “dei Legte; i atunci. tre- 
Sa 

bue. “sa se “arele, ce 'se. va face. eu 'dansele, „Să, se “tremită 

<omitențilui: sau sa se pună în depuzilul, Comitentului. dacă 

comitentul. are. “deja: un depozit, ; atunci se. zice „să s ala 
pi iti d 

dute” «la depozit> 'său: : dacă trebue să: se "dee unți, alte per- 

soant (o. „astiel de; „predare ; se, întâmplă, de regulă fără: 
Ii i aia e pilda 

pritmirea . “unei . contravalori şi, se însamaă cu expresiunea 

„franco “valuta?), sau în foc dacă trebue, Șă. fie depuse.. ca 

cauțiuăe, (amanet). Și . 

“In. ceeace, “priveşte: iceniiterea “efectelor tpcbuc/ “sa se 
i a Ta a Pe mii 

acele. exact cu. ce valoare declarată, sau: cu, cari. alte “pre: 
210. CX IE 

cauţiuni trebue 'să se facă expedierea. | La obligaţiuni și 

acţiuni se, obicinueşte. a se. tremite in - zi. “părţile: de..sus, 

când. acelea se” pot separă “de cupoane, iar, „ccalele; 'de cu- 
î i Se 

  

 



00 o 
“poane, | ce apanțin la acesteă, se expediează în ziua urmă- 
„toare ; fiecare tremitere se declară: cu 0 valoare mică... 
Ab; tracțe facând de perderea” unei zile, strângerea părţilor 
de:sus şi'a coalelor de cupoane (cari: trebue să “aibă. acel:ş 
număr) cere mult timp şi osteneală, asllel că 'efectelu se 
tremit,, astăzi impreună cu cupoanele, declaând „0 valoare 
mai mică şi asigurând! întreagă - valoarea; aşa numita „Asi- 
gurarea valorilor “ (Vezi „Scrisori în afaceri de, asigurari“). 
Titlurite” împreună cu: cupoanelg se. tremit în: copertă” sepa- 
rată, iar când sunt puţine şi unde. dispoziţiunile, poştale 
permit, pot: “să se lremită” cu 'ser isoarea,; ce le': insoteşie, 
iasă în acest din: urmă: caz scrisoarea se 'va: "recomandă. 

-Cu: scrisoarea, prin: câre! se avizară.. expedicrea efectelor, se 
tremițe: şi o însemnare de” numere! (o' listă :de? numere): . 

* Efectele: trebue. să fie: examinate: “amănunţit: imediat 
te sosesc şi să se' vază, “dacă se pot: negociă 'Ja--bursa Ş 
apoi trebue să se urmeze: cu ele după Su i comitentului; 

a confirmându- se. primirea” ăcelora. mu 
„Când sediu! ordine de” “dinpărari” pentr “depozit 

omitentului,, trebua : a. se alăture! Jai 'răspunisul, „prin. cari 
Mera “se arată”: “îndeplinirăă ordinului: Şi sta” numerilor,. în “cz 

când, „efertele cumpărate se trag la. sorți. . Mo 
: . Fiindcă „cumpărării: şi vânzarile: de. efecte se: “baza 

LC ata :    

    

' 

se „dau de” “cele! mai: “multegri „telegrafic. : In; scrisoire! s3 vi 
confirmă! lelegi ama. şi. apoi” se vor „mai i adaugă explicaţiti- 
ile: lrebuiloare.! ici iii 

“ Amintim : aci, că! adeseori persoanele” păi ticulăe;: îna- înte Ge a de: ordine 'de: cumpărate” “înteeaba,. „ce efecte": se re:omandă de câmpărat “pealru'” sneculățiune ! sau penliie |Jasare. 'Răsvunsul la astfel. de, intrebari atârnă: de conjunc: 
turi)e ) da bursă: şi de Obiceiu ia: răspuns! se alătură ui cont | stimulat feonto' finlo): se tolalege „insa d de sine, „că „Corespon- 

   

sait mai 3, 
   

tari 

    
it ca ae ti 

„.D): Toatd mbiejariiie: ce 2 influcaj date scadă cursul! efectelor la - burse ia 

a 

  

  
  

cu deoseb re „pt “Speculațiuni, da aceea respectivele, ordine



| Se 2 50t— Me E 

| dentul respectiv nu : poate să. şi ja! nici o respons:bilit ate 

penlru oblinerea (ajungerea) cursului arătat. 

. Dacă” "cumpărarea: 'Sau vânzarea se face pentru s80c0- 

; deala unei a lreia persoane, în. cazul acesta se aplică ace-" 

ieaşi principii ca: şi la: remisele “de: comision.-: 

. Inceeace; priveşte socoteala se urmează întocniai, după 

tum sa spus ia: scrisorile în ataceri de valute şi: de devize; 

ma se va face: în textul. scrisorii. Sau: pe un borderow: (nota ) 

eparat,. ce se, alătură. la scrisoare. In socoteală se a pune 

curtajul și taxa. “de negotiare. Afară. de: aceasta comiten- 

  

  

         

   

R 

. tului, cu care. nu stăm in. „cont. curent, i se, mai, 'socuteşte 

9 „proviziune, care. de 1 regulă â este, de be “hp. tă 

Da Su pi în aii Sif si 

- 415: Ordin de cumpărate: iii 

. i EI _ i pa 

Budapest a F cruar mu, 

Ra “Domnilor N. Senalor ce Comp 

N Ă „n Viena. 

pi Cs 
Vă - srriseiu 'îcri şi vă tremiten alălurat 

C..6000.—: per 13 ch al Wienr et Comb., «e 
Do 

„acolo,: rugându- ză a ue credilă cu acecastă sumă pi brut 

“ scudenlă. ci E | Sa 

. Din contră vă rugăm a ne citnipără cât se! poate 

de pin 
o 

II 5 acținui “de ale: 'ăncii şi “ale incă de o camdală 

i DC ora 
. - 

d: dispoziția noastră, ”antunţându ne telegrafic! îc' despre 

! executare. - - 

„Cu loată slima.. | 

Popper. şi fiii. | 

DI ră 

:;  



„tnt at i 476.. Răspuns la aceasta. . ii E IEI 
. ei 

i Da Pa “Viena, 9 Tăuruam. 91 

Dă “Donmilar Poprer e fii iar 

RI : î Pidupăsla. 

-Confirmăm scrisoarea dastră -din-Z cl. şi 
ne referim. la p?îmirea scrisorilor d-voastre din 

"Vă: credităm pentru: remisa: din: urmă de: 
C. $000.— per 13 cl. per aci; Aa 
ÎIndeplinind ordinut: d:voastre, am cumpărat 

azi dimineaţă la. bursă, precum vam depeşat 
5 acțiuni de ale Bâncii Austro- -ungare & 1645, 

pentru cari vâ: debităr conforui notei cu 
C, 8267.57 VW 9 ct. 

pnând acțiunile deocamdată la. dispaziia- d-voa- 
s're,-* | | 

  

cu deosebită stimă. 
| A. Schitler et: Comp.- 

NT O TA 
Timbru ao] _ 

| ME pentru domnii Popper et fiii, 10 heleri : 

e) | Budapesta. 

5 ac[zuni de ale Bincii dutro-ungăre â 1645 

Notă. 

Lo 

    

! 1 D-bent. V* dato C: $267.57 . 
  

= 0. 8225.—.. 
=! |  Dovânaă - Di. 36.94. 
== „a TE, 896194 
= "ja 900 Cige „4.13 
2 "Dare de meggriare „__1.50: 

= | 
I 
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| a -s1i. Grain de vi iar _ 

| me “Budapesta, 10 Fevruar BL 

i ăi Domnilor N. Sail ct: “Ecuip., _ 

| | a Viena. 

„Fiind în posesiunea scr isorii ŞI. depeşei, do. 

Da de ieri vam cr aditat pentr “5 acțiuni de bancă 

o conform cals ulării d- voastre Cu | 

IE „C.:8267,57-V9-ct.: ăn a 

şi vă rugăm a me tremite ; acțnenile; declarând o | 

0 valoare mai facă, IER a 

„Astăzi w am tremis. prin poştă. cu valoare de-- 
| SE 

E | clarată de C. 400 
4 

fl: 15.000. — Renlă- Ilie 

confor alăturatei liste de numere, ugându-t vă ai. : 

- vinde cât se: poate de convenabil în favorul. mostru.. 

Aşteptăm o vânzar e avantajoasă şi vă salută. 

istă de: pater e 
„aia dee - „ Poper et fiii. | 

| “ Listă, de” numere i 

. „pentru domnii N. Scniiler e Comp, Viena. . 

“a 16, 000 4 ho? 0 “Rentă austriacă de, ar gint 

dj A pi | E cu “cup. per 1 Iulia 1911. ' 

ă pr 1000.-— Nr. 594473]74, 59498688, 594001, 

60397882, 60302ă/26, |   

ni
 i
a
t
i
 ta
 

„i Cu toată stima. . ..-
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+78; Răspuns la, „aceasta. Ei 

„Pena, 28. Peoruar ul. 

Dunilor r Popper şi, fiii. 

, Budapesta 

“Confira îrmăni „primirea scr isorii “d-doastre - din 
40 cb. șia - îi. Ai 

„fl. 15.000,— Renla . Iulie; mea 
“avizaţi prin aceea, pe _curi. conform, ordinului . 
d-voastre, i-am. vândut la. bursa-de astăzi şi v'arm 
credila! conform uotez alăturate. cu | 

_C. 29.045.27 V* 13 ci. 

In urma dorinței d- VOastre ne pernisiten a vă 
„tremile asigurăt cu valoarea declarată, de:C. 200.—: 

5 acţiuni de bancă cu cup. per-:1lulie 1907 . 
Nr. :18306,. 15445 —58, ce 'le- aţi depus. act,-rugân-. - 
du-vă a ne: descărcă. de acestea în contul „efecte şi 
a.ne anunţă de primire. NR 

1 Notă. De "Cu loaiă ibima - 
— PN. Schiiler et „Comp. 

"Timbru de 
10 heleri o Viena, 13. Fooruar IDI1L. 

  Don ii Popper ep fii, Budapesta, Cred 
. A 15.000.—  Rentă-lulie ă 99.05 C. 29715.— | 

„ Dobânda de - he m 147.- 
| ; 29: 862, — iu, 00 Ctge a C. 14.98 

„Dare pentru neţjoriere „180. 16.78 | 
  

: o C. 29.845.27 : 
- | i pa fer 13 cl. 
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, | aaa „479, „Ordin limitat, =, 

| i | E Caracal, 6 Martie 1911. 

po Domnilor c. Steriu « et  Conipa,   

  

Si - iii "Bucureşti. 

Zoe. si VĂ. TOg. a „vinde. până la. „ultima, acestet 
luni. 

50 de acțiuni de ale Băncii agricăle ă 6ză. — 

..25. de: dctiuni de' ale Băncii de scont & 187.— 

25 de acţiuni de ale societății de asigura e 

Najionaala d.1460.—... 

. "Acțiunile mi . le voiu “tremile “imediat după 
“executare. =... ' 

aa Cu deosebilă stimă. 
a. d Florescu. = 

"480, Răspuns: la aceasta "i 

Bucureşti, s Martie 1911. 

“Domnului I Fi “lorescu, 

| 
| . : . 

| - ă refer la scrisoarea mea:din urmă dela 

) 

Caracal. 

Posedăâm scrisoarea d-voastre: din 6 i, şi 
ne-am motal, ca să vindein până la ultima aces- - 
dei luni 

„50 de ăcțiuni de ale Băncii agricole a. 622 — 
“(acfizle astăzi. 642). 

„25 de asţiuni de ale Băncii de scont 187. — 
ae “(acţiile astăzi. 184). 

'25 de acțiuni de ale societăţi de asigurare . 

Naţionala: ci '1460 | 

+ . 

a
 

a. 

| -(actiile astăzi 1459). 

Ra Ca toulă stiniă. 

a C. Steriu et Comp.  
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10. Avizarea unei executări parţiale. 

- „Bucirești, 25 Martie 1970. 

„...Domnului I. Florescu, 
Caracal. 

. 

Prin prezenta vă coniunicăm, că am. îndeolinit în. pârte 

ordinul d voastre limitat, vânzând astăzi la bursă pentru con: 

tul dvoastre... n e a 
L 3570 25 de: « acitane de ate societăţii de asigurare 

RR : Naţionala, â: 1460 

şi vă rog a ne tremite acțiunile pentru « ale o puteă predă! şi az 

regulă socotelile: Ma a 

Ca iC, Steriu Gk Compe 
x 

402. Tremiterea .de: efecte, . franco. valuta. 

- ; Bucureşti, 27. Fevruar 1911. 

| Domnului N. Iliescu, - Se 

Sa IE aa DR „Giurgiu... 

Am “primit scrisoarea d: voastre din 26 ct. şi vă tremitene 

recomandat din depozitul d-voastre, conform ordinului,- ce ni 
l-ați dat . a 

L :1000.— scrisuri fonciare rurale Sol, cu cupoane del. 

- . o dulie -1911» 

N. 7141) IS, 1048136, rugăndu-o vă să.  bineooiţi a.ne: des- 

cărcă în contul de depozil.. . | SI 

: E i Cu deosebită stimă. 

A o Banca națională a României 

o NN NN 

Cu toată stima. E
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an pr mil, conform m: » dor deroului trimis... 

în “valoare de SR 

am d0T 
483. Formular „tipărit, prin. care se 'cere tremiterea-de efecte. ce se 

- ailă în depozit. 
EL ae Pa 

a a  Costanţă. 

    

0 depozit- de::por tofoliu a e 

+ pr cană cu scr soarca d-aoas sro: dn. 

    

i: pt 

; Leii, i a e i m 

în. „debitul contului d-avasirs şi vă aigă a, ne CON-: 

î e - ; “firmă primirea, - - 
  —I 

—— — 
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a PEME,, 

bai) Di . 

76. loan Popescu din. Buzău roagă telegrafic, pe (i, Steriu et 
Comp. din Bucureşti, ca să-i cumpere cât se poate de favorabil 200 
de serisuri fonciare "urbane Bueureşti, pe cari să le alăture la-depo- 
zitul său. Ordinul 'se execută la 25 April î 93, 1/1 0/00 Ctge. 

17. V. Ionescu din Ploeşti roagă la 23 Martie pe N, 'Topliceanu 
din Bucureşti, ca să vânză per 'cassa din depozitul său 200 de seri- * 
suri fonciare” rurale” 5%/,. Ordinul se execută la 25 Martie â 102, !/.- 

- Of/oo Ctge. - , EA - . 

2. Scrisori în afaceri. de cupoane. -: 

__O parte: integranlă a - efectelar..sunt : cupoanele, în. 

schimbul cărora se pot incasă dobâuzile sau dividendele 

fixale. Dacă se. întâmplă, după cum s'a-spus mai sus, că: 
suut efecte în “depozit -dela corespondenţi, la cari etecte: 
se. află cupoane, în cazul.acesta , depozitarul (păstratorul) 

separă cupoanele la ziua scadenţei în urma cererii. proprie- 

tărului sau şi fâră vre-o cerere din partea acesluia ; depo- 

zitarul va incasă „cupoanele și va 'credilâ.pe : respeclivul 

“corespondent, înştiinţâudu-l totudală despre aceusla. 
Adeseori se primesc. cupoane: pentru' înrasare, fie că 

cupoanele au ajuns deja la: scadență, fie ca scadenţa va fi. 

mai târziu. In cazul îatâiu cupoanele vor fi incasale, iar 

“corespondentul va fi creditat cu “suma rezultată -sau i =e 
va lremite suma respectivă. Dacă terminul seadenței este 

mai târziu; ătunei corespondentul va confirmă mai înlâiu 

primirea. 'cupdanelor, iar! înregistrarea va face- -0 : după in- . 

casare. 

In fine mai este o corespondenlă, când se eliberează 
noue coale de cupaane,] în aceste; cazuri trebue. observate 

formaltăţile presvrise de societatea sau casa, care elibe- 

vează .coalele de cupoaue; prin urmare în scrisoare ne vum 
conformă acestor. prescripțiuni. | 

“ocasarea cupoanelor precum şi procurarea de noue 

coale de cupoane se face de obiceiu în mod gratuit (ser- i 
viciu de politeţă), aşa dar fără proviziune şi numai ararcori, 

-când se lremile un număr mare de diferite „cupoane, se 
pune în socoteală o proviziune. 
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484. Detaşarea de cupoane dela “depozitul de. efecte. 
2 DĂ tii a 

"Bittiresti,, 3. 3 Zauuar 1911. 

19 Domnului Ioan T ojan, Aa - 
- DR „Ploesti. 

taie as: PI 

Am delaşa! dela efeciele d-voastre depuse la noi car- 
poanele specificate mai jos şi vam creditat cu 

IL. 685.— Va astăzi. 
  

„Cu deosebilă stimă, 

si S. AMihăilobiciu.. 

  

Agia BORDEROU.: . RR ii 

50 de cupoane Reută ainori, 5% din 1903 L. „210, 

0 mmm Alo 1905 _i__475.— 

= 685.— 

  

= 

_485. Tremiterea unor cupoane spre încasare. . 

Ploeşti, 29 Junie 1911. a 

„ Dormilor A. Georgescu el Comp., | 

N „ Bucureşti, 

Confirmăm scrisoarea d-voastre din 26 cl. şi lăsând" 
la :0 Bas le -conținulul regulut al er-vă tremilem astăzi în 

a pachet franca, coiifornt conseninafitinii alătirale 
230 de. cupouine de Renti'amortibilă- din 1903 -  : -.- 
as 2 Pr. 1 Iulie d.L._ 250: 
20 de cupoane de Reută amortibilă dinu 1893, N . 
ae - îti pei [ Iulie” ă ş, 12:50: 
-70- de. “cupoane de Rentă amorlibilă din 1891 

d per 1 lulie  I0.—- 
25 de capocne, de Scrisuri fonciare din 1891 

: : per 1 Iulie „2.80 
“muzăndiaă a le îiicasă şi a ne credilă. 

o "Cu toată slima, 

Bauca comercială dinu Ploeşii. 

Me A WIN NA



- . Ps 
—. 51U Înti - 
e Aa . 

, 
IEI pă Sau 03%, Da ate tie Că It 

a | „486, Răspuns Ia aceasta. 

! E ae Bucuieşti, 2 Iulie”1971. 

Zineii comerciale din Ploeşti, , 
. 

ai 

    

An primit cupoanele, ce ui le-aţi - avizat prin ScrI- 

. soarca d-voustre «din 29.a. 1. ri: , - 

Le- cant incasat şi conzor m otet alăturate vă credi- 

dăm cu st ii De DODI p 

CL 1007 Va arat. Da Ia 

RE - Cu toată “stima: 

i i  Georgescui 24 Corp. 

IN a Bucureşti, 2 Iulie 1911. 

Banca comercială din Ploeşti. Na Ci edit 
a 33 SE 

   
250 de cu. Rein amortib, din '1903 Talie, â L 2304 L. i 640 

m ag iti 12893... 2 472. „250—. 

i A RI 2891, NE » n i -700— 
25.5 m ..Scrisurifonciare rurale 3)... 250, „62150 

      

, s 3 tă a 2 —— - i 

EI N "> 1 1631.— 

„a | h | 
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18. N. Dobreseu et Comp idin Piteşti tremit.cu scrisoare din 
20 'lunie d-lor N. Ionescu et Comp din Bucureşti L.: :1580.— oupoane. 
serisuri.. fonciare: rurale dap per 1 lulie spre încasare şi” creditare. 

_ Răspunsul şi creditarea! la 7 Iulie; * 
19. N. Schiiller et Comp din Viena, tremite Ta Ianuar d-lor 

Steria. et Corp din Bucureşti cu: o scrisoare de valuvare DU de cu- 
poane. dela 50 de acțiuni de ale "Băncii naţionale a. României cu ruga- - 

“rea de a le încasă și a-i credită, i 2 Pa 
2 

- 3, “Scrisori despre etcetele picraute. 

Dacă etectele. s'au. pierdut, atunci. trebue să . “luăm măsurlie 

rebuitoare, întocmai. ca şi la poliţe, pentru. amortizarea acelota la 

tribunalul în zezortul căruia se află locul de emitere-al efectelur 

In petiție trebue ! isă se arete toate semnele caracteristice ale. efec. 

tului de amortizat. De asemenea trebue să înştiinţăm - pe . 'societa- 

"tea iespectivă,. care a emis acel efect, "despre perderea efectului, 

rugându- ne să nu-'. plătească dobânda la cupoanele - efectului - în 

chestie, de aseminea să_ nu plătească . valoarea.- efectului,; în. caz | 

când ar” eşi la sos. şi s'ar prezentă altă persoaaă cu dânsul... 

487, Xotihcăro prin corpul portăreilor. despre perderea, furtul 
ze sau distrugerea unui titlu la purtător. o 

| Oaiatei. so ietăți.a. creditului -toniae urban (rurai) 

din Bucureşti, strada, a No. 

m
a
i
,
 

; 

a _ Domnule Direcio:, IE 
: î , 

A
a
 

1 

la uoaptăa” de”: a pe “când, calăloriara; cu 
trenul spre . 3. mii isa furt diwmpreuha- cu altu 
lacruri: şi scrisurile; “fonciare | No. îi ia: :valoare! te 
i i. cu “ eujouul. de. i „despre care: anu 
Şi. reclămat autorităţilor administrative. în drept ; „scrisurile 
acestea le-am cumparat. in, Bucureşti drla 2 ze E 
«onform borderoului ce-l am. "Ultimul cupoa: ini sa platit. 
i. Bucureşii a i 

  

   

S 

' - N
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| Facându- -va. acestea cunoscut, va rog să binevoiţi â 

dispune, ca plata. fie a capitalului acestui scris tonciar 
fie a cupoânelor cu începere dela . . ::...' să nuse 

faca altei persoane, ci numai mie,: Jegilimul lor  proprie- -. 
iar, pentru care scop mă voiu şi adresă autorităților judi- 

„ciare în drept. | 

Totodată . declar, că. “pentru orice eGntestaţiuni sau - 

Re reclamaţiuni, ce sar ivi, fac alegere de. domiciliu în Bu-. 

  

curești, strada . , . . No. -. .. la d-nul advocat 

Ia a, unde mi Se Vor adresă orice notifica- 

țiuni sau | incunoștiințări, ce această afacere ar niecezită. 

(Urmează ; iscălitura oponentului, viza portăreilor şi 

a direcţiunii societăţii de credit fonciar şi apoi astfel se . 

va publică” în . „Monitorul oficial şi în alte 9 ziare). 

Pi Petiţie prin care se reclamă eupoanele (sau. dividentele) 
unui titlu la purtător furat, perdut, distrus precum : 

şi A un duplicat. - 

Domnule . Prim preşedinte! (Preşedinte), - 

Subsemnatul fiind proprietar al serisului fonciar-ur- 
“ban din Bucureşti. No. . . în valoare de lei 

şi cu-cuponul dela . . ... , acest scris fonciar: dim. 

preună cu alte lucrari mi s'a furat în sara de . » 

despre - care furt am reclamat autorităţilor în drept, am 

făcut proprize prin notilicarea, ce-am adresat-o prin corpul 

portăreilor tribunalului Iifov. onoratei societăţi, publicând 

-.. această notificare în regulă, însă până în prezent „nu s'a 

putut da de urma acestui titlu fonciar. 

Pentru aceasta chem în jugecală” pe onorata societate 

a “creditului fonciar 'urban din Bucureşti; pentruea fată cu 

actele şi probele, ce voiu infățișă, să fie condamnată zisa 

societate de creuit: fonciar a-mi plăti cupoanele trecute dela 

data... cc... .. şi cele viitoare, sub cauţiunea, ce 

ze: -va fixă de onoratul tribunal, „precum şi de a-mi eliberă 

99
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conform art..6_din lege- un duplicât al numitului scris fon- 

“ <iar, la expirarea termenului de 10 ani dela ; publicarea 

propririi - | 
. Totodată declar. şi prin aceasta, că imi aleg domi- 

ciliul în Bucureşti la d-nul advocat . . . - domiciliat în 
strada ... No...,; unde mi se vor notifică toate actele 

de procedură, ce “va necezită această afacere. 
E Alătur o copie de pe aceasla spre comunicare Dute : 
mitei societăţi. d 

(Urmează iseăliturile). | 

- = 

409. „Petiţie pentru rădicarea unor propriri.. 

Domnule preşedinte, | 

Subsemnatul. bancher din - : . chem în judecată pe 

d-nul... . domiciliat în Bucureşti, strada . . . şi pe soti- 
etatea creditului - fonciar - urban din Bucuresti pentru a fi 

condamnaţi la: rădicarea opoziţiunii, ce au făcut la plata 
__scrisurilor funciare urbane No. . : . “şi cu cupoaneln dela 

1 lanuar 1911, în. valoare fiecâre de câte lei 5.000 (einci 

" mii), în total. lei 10.000 (zece: mii), valoare nominală con- 
form publicaţiunii din- <Monitorul' oficial» No. . . .--pag. 

No. . . , deoarece, după cum'voiu probă în ziua înfățișării, 
eu am cumpărat aceste scrisuri dela d-nii .. . unul la .,. - 
şi celalall la , . . deci mai inainle! de aparițiunea' opoziţi-. 
unii. în «Monitorul: ofieial».. . 

Rog a se cită totodată pe aceşti domni ... din Buct- 

reşti, strada ... Ny.... şi... pensionar din strada 
««:. No. . . precum şi pe d-nul. ..din strada... No...,; 

“dela care d-uul .. . a cumpărat aceste: scrisuri, pentruca 
__ aceştia. sa. fie condamnaţi solidar a mă garantă contra 

“ pretenţiunii d-lui ee e plătind şi lei... 
daune. N A
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Cer şi cheltueli de judecată, vă rog pentru urgentă 
fiind rămas cu cupoanele neplătite. -. 

_Alătur 'o coală a 20 de lei şi cinci copii. 
| Primiţi vă. rog încredințarea: stimei mele. 

- (Urmează scăliturile). 

“CAPITOLUL AL ŞAPTELEA 

Serii despre plăţile eu Dani gala şi despre compensa 

JI. Scrisori despre plăţile cu bani gata. 

Când un: comerciant plăteşte pentru. contul său Dro- 

priu: unei firme din aceeaş piaţă, de -obiceiu nu serie - nici . 

0. scrisoare, în astfel de cazuri de cele mai malteori . se 

- tac numai toi. de vărsământ şi chitanțe ; pe cele dintâiu Je 

face plătitorul ca o scurtă explicare a scopului plății, pe 

cele din urmă le' tace priiaitorul, confirmind primirea. 

Dacă 'plălim la .o firmă din aceeaş piaţă cu noi din 

ordinul şi pentru contul unei a iveia persoane, care locu- 

eşte în alt oraş, în cazul acesta se naşte e corespondență, 

care cuprinde în general următoarele patru scrisori : 

| 1 Ordinul de plată cătră plătitor. 

| 2. Scrisoarea,. prin care comitentul inştiințază pe 

 vimilor 
3. Aviz despre plata făcută, ca răspuns la 1 şi 

„4. Scrisoarea, prin -care primitoral avizază pe. comi- 

tent despre. creditare, ca răspuns la 2. 

Chitantele, ce se obicinuesc în astfel de cazuri, se fac 

in totdeauna în două exemplare; -pe unul 'din acestea il 

păstrează plătilorul, ea act justiicativ de cassă şi ca ex-



7 
56 

“plicare a înregistrarii in registrul său de cassă, iar al do- | 
„ilea se dă plătitorului, care îl-tremite imediat -la comitent. 
"cu scrisoarea 3 ca dovadă că plata s'a tăcut. Din cauză că 
aceste chitanțe se fac, în duplu exemplar „duplu'valosând 
ca simplu“, adeseori în scrisorile respective se amintește, 
că se 'tremite „un exemplar de chitanţă“.. — Când -o 
casă plăteşte de ohicâiu unui corespondent prin o a treia 
casă, atunci avizul arătat la punztul 2 poale să fia lăsat - 
la o parte.. - . - 

Ordinul de plală arătat lă numărul 1 conţins de cele. 
mai multe ori următoarele puncte : 1. Termiriul de plată *) „2. Numele şi locuinţa. primitorului.. 3. Pentru contul cui 
se face. 4. Suma de plată. 5. Invitarea de a se. tremite o 

"chitanţă şi. eventual 6. Modul rambursării:— Conţinutul ce- 
lorlalte scrisori rezultă pe de-o paite din aceste arătări, 
iar pe de altă parte din raporturile reciproce de socoteală 

„ale respeclivelor persoane, |. -: e Se 
Dacă comitentul nu are nici o legătură de ufaceri „eu locul de plată, atunci transmite ordinul de plată unii corespondent, care locueşte în'o localitate, “ck se »fMâ în „apropiere de locul de' plată, şi despre care ştie, că stă în relaţiune cu locul de plată. In acest caz trebue ca chitan- » ele să se facă în 3 exemplare. - 

490, "Ordin plătitorvlui. N 2 

Iaşi, 11. Octomare I9I1. bi ” 
a. : Sa 
Domnilor C. Steriu & Comp, 

„Bucureşti. 

Priu prezenta vă rog, ca, îndală ce veţi primi această scrisoare, să plătiţi Băncii comerciale române de' acolo 

  

=) Dacă nu s'a arătat nici un termin, atunci plata trebue să se. „facă imelliat. 

E) 

=
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PI „0 L. 9000,— şi să mă debitaţi pentru aceasta, tremifându-nii 

: “o chitanță. - Si 

Cu deosebită stimă- 

a loari Bota. 

91, Aviz primitorului banilor. A 

| „- ” Iaşi, zz Oclomorie 1911. 

Băncii comerciale române,  . - i 

Bucureşti. 

îmi Bor: 

„mil a vă comunică, că am însă cînat pe domnii C. Steriu 

„et Comp. de acolo să vă plătească 

IL. 2000.—, cu cari vă rog să binevoiţi a mă credită. 
„ 

Referindu- mă la scrisoarea 'mâa din 9 ci, 

7 7 

| | Cu deosebită stimă. 

i „= Zoan Bota. 

ii 492. “Răspuns la « scrisoare. No. 490. 

. a _ „Bucuresti, 72 , Octomare 1911. 

Domnului Ioan Bota . 
. Jaşi. 

Suntem în posesiuneu scrisorii d-voasire de ieri şi 

în arma ordinului, ce ni l-aţi dat prin aceea, am plătiţ 

penlru contul d-voastre Băncii comerciate române de aci 
| L..2000.—, cu cări vă debilăm pe astăzi. 

| „|. Vă alăturăm respectivul. exemplar de chilanţă pentru 
| . 

i 

  
“a vă servi de dânsul, . . . 

| e | Cu loată stima. 

i ÎN _. PR „0. Sferizi et Comp. 

i 
$
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493, Răspus la No. 494. 

Bucureşti, 72 Octomare DI 

Domnului “loan Bota, 

o 
Iaşi. 

"Au primit scrisoarea d-voastre din 11 cl. şi Vă cre- 

dităm cu -. a: 

L. 2000.— p. er nâne.. 

sumă, ce ni sa plătit astăzi pentr u d-voasiri de cătră dom- 

mii C. Steriu ct Comp de aci. ! 

aa Si i , Cu deosebită stimă 

. ” Banca comercială română. 

N.N. “NN. 

91 Ordin plătitorul. - 
- 7 

Bucureşti, 4 April. 1911. 

Băncii Comerciului 

din Bacău. 

Binevoiţi vă rog a plăti contra 

“vriplă chtanţa d-lui 1. Georgescu din 

“oraşul d- voastre suma de | 

Lei 2500 (două mii cinci sute) din 

ordinul şi pentru contul Agenţiei noa- 

stre din 1. Magurele, debi tându- ne și 

avizândur -ne. : | , 

Cu voată stima.   
Banca de scont din Bucureşti. 
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ses ,496, Formular" tipărit, prin care. se arată creditarea. . 

  

Sa | “Bucureşti, 6 April I9II. 

-” „_ Bancii Comerciului: 

_ din Bacău. 

Vă confirmăm scrisoarea noastră din | cr. „nea și 

am primit scrisoarea d-uoastre din 5e- 3 _ 

Vam credital cu: . Di . 

Lei 2500.—val. ce. 5 sumă ce: a-ţi pătit-o d-lui [. Geor-: 

gescu potrivit cererei n. Ă | 

aa | _ "Cu toată stima. 

Banca de scont din Bucureşti. - 

o» 
. . 

„A. Aviz despre plătirea unei sume pentru contul unei a patra 
- -" persoane. 

„Viena, 9. Martie 1911. 

Domnilor 0. Steriu el Conips   Să a a . Bucureşţi. 

i - Doumii Neumann el Comp din Franifurt d, d Main, 

rau însărcinat să vă plătesc aa 

L, 308.70. 70. . - ” 

Astăzi am an "dispus, ca să-vi se plătească această sumă 

de cătră domnii Dreyfuss el Comp., de «ci, şi vă rog a 

ne' anunță: de primire. o | 

Cu deosebită stimă, 
N. Schiiler el Comp.  
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499. Formular” tipărit, prin care se dă ordin a se face o plată 

    

  

- pentru contul altei persoane. Ă 

- Bancii generale române. . 

-. Ordine de plată ai n 

„Vă rugăm a plăti - 
Lei iza cazaci adică Lei. i i 

din ordinul poola ata aa pnennaarenaenane na a i aananaeeaite 
  şi pentru contul. » 

  

  

DD 
  

  

  

  

  

din ordinul primera Dana 
şi pentru contul „-. : ca aaa Lie 
Lei nreeeraeaeire eeeeeiaammu decă Lei . . 

| D. a i 
“din ordinul a 

şi pentru contul . | aaa , | Zau aaaaee 
  

- pentru debitul nostru. o 

| Cu toată stima 

>. Banca generală română 

499. Formular tipărit, prin care se anunţă o plată făcută. 

Constanța, . 191 

"Contra chitanță separată w'am liberat astăzi 

  
  

Lei eee as nana în numerar 

în debitul contului d-voastre val. dato



  

o
i
 

E
a
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500. Formular tipărit, prin care se arată depunerea. unei sume. 

- Pi iai ., . .! 

Constanța | 190 

  

  

Ne-aţi. depus contra chitanţă separată 

. în numerăr, cu care | 

vă credităm val. 

  

- Cu toată stima. 

501. Formular tipărit, pria care se arată creditarea unei. sume. 

| DOM mmm aneee nenea a 

Galaţi! 

Prin prezenta vă facem cunoscut, că van creditat cu 

suma de A .- 

  

ce aţi numărat astăzi, acolo, PAD trimisul nostru 

în contul făinei şi tărâțelor ce vam vândut şi predat. 

Aşteptând nouele d-voastre ordine, vă salutăm. 

, Cu toată stima 

SL Frații Galatziato et Comp"



dA 

| 502, Ordin de a. îace | mai multe plăţi. 

BANCA NAȚIONALĂ Dag at 
, a 

ROMANIEI- 

Capital social varsat, 12.000.000 Lei 

ADRESA! TELEGRAFIGA 

„BANCANT. 

“ORDINE DE PLAŢI 

„Domnului _ a Băncii Aa aționate 

  

pr. 

vă rusgăin să binevoiţi: a. efectua urtăloar ele o! dine , de plută : 
Î 

2 ___căbră __ - dinordinul 

  

pe —— » 
a » PCI n | rr 
Pt » PI INI n A II 
Do 7 II _ po : 
pi — _ - »_ PN II 
a pi | a O B 
  

ez n în dolal, cu care vă credităm, 

ia „Banca “naţionala a României. 
„IAŞI: 

Capul contabilităţii Director



    

  zionară. La noi nu sunt astfel de coperte oficiale. In strâi- 

595 — 

TEME: 

50, Ioan Dologa din Bucureşti dă la 15 Decemvre ordin Băncii 

comerciale die Viena, ca să plătească pentru contul: său d-lor N. Schi - 

ler et Comp. din Viena C. 2500.—, avizâud în acelaş timp pe domnii 

N. Sehiiler et Comp. despre această plată;— Amândouă răspunsurile. 

datează din 21. Decemvre. Facerea unei chitante. - - 

81. Popoviciu et Născuţi din Piatra dau ordin la 29 Iulie lui: 

N. Turcan din Galaţi, ca să plătească la 1 August d-lor Coltofeanu 

et Dobreauu din Galaţi L.- 1282.76. La 2 August se respunde, că 

suma s'a plătit. . - 

„UL. Scrisori despre tremitere de numerar. - 

'Tremiterile de numerar în interiorul ţării şi în străi-. - 

nătate pot să.se facă in diferite: moduri, după dispozi- 

țiunile oficiilor poştale. Banii se pot expediă în. scrisori de 

valoare, în- gropuri, prin mandate poştale şi prin. mandate 

„ telegrafice. In loate aceste cazuri trebue să se tremiţă scri- 

„sori, cari pe de o parte însoțesc expediţiunile de. bani'sau. 

le avizază şi prin cari de altă parte se confirmă primirea 

banilor. - . | Ma | a Ie 

Când tremitem bani în o s:risoare de valoare, atunci, 

trebue să scriem o scrisoare, în care arâtăm scopul tremi- 

terii, suma de bani şi ne rugăm, ca să ne anunțe de pri- 

mite. Dacă banii se tremit din. ordinul și pentru: contul 

unei a treia persoane, în cazul ucesta se.va arălă de ase- 

-minea numele şi locuinţa aceleia. Mai înainte trebuii să. 

se însemne amănunţit pe jumătatea de jos a scrisorii nu-. 

mărul. şi categoria -deosebitelor note . de bancă, din cari 

constă tremiterea ; . acuma nu se mai. cere aceasta, de 

oarece în străinătate scrisorile, ce' conţin bani, pot să fie 

expediate în coperte oficiale, ce. se pot cumpără la oficiile 

poştale şi cari conlin o grupare corespunzătoare, ce trebue 

compleetată. Dacă se. trimite mouedă divizionară, în. cazul 

acesta. trebue să o învălim în' hârtie (ca să nu sune) şi să 

o lipim de scrisoare; cu toate acestea se preferă a se tre- 

mite aceeaş sumă în mărci poştale în loc de monedă divi-.



nătate se pun două. sigile pe copertele oficiale de valori. 

In Austria cine. întrebuințază copertele sale proprii sau în 

„general coperte, ce nu se eliberează de oficiul poştal, acela 
trebue să uplice.5 sigile in. dosul acestor coperte. La noi 

banii de hârtie se expediează în plicuri de pânză, în dosul 
. cărora se pun 9 sigile de ceară. şi unul de bug, iar. în faţă 

se declară suma ţremisă. 

Când lremitem pachete de bzini, trebue să inștiinţăm 
despre aceasta pe: primitor prin o scrisoare.: Acest aviz 
conţine aceleaşi . puncte, ca şi scrisorile de valori amintite 
mai inainte, arătându- -se când şi în ce mod se tremit banii. 
Banii. de hârtie se tremit în coperte de pânză, iar banii de 
aur, argint şi de nichel în. grapuri invălite pe din afară cu 
„pânză tare.. Pânza trebue cusută bine, cusăturile şi  nodu- 
rile trebue sigilate cu ceară. Dacă gropurile sunt mari, 
învălişul exterior este de muşama sâu de piele. Sume mai 
mari de bani se tremit in casete -sau în lăzi. 

In lotul scrisorilor de .valori se întrebuinţază adeseori 
nandaiele poştale, ce se cumpără dela oficiile poştale. 

Tremiţătorul - iatrebuințază ca aviz dosul coponilui 
din partea stâogă a mandatului, arălând în scurt scopul . 
plăţii şi apoi semnează. Dupăce mandatul sa. complectat 
în mod corespunzator, se depune dimpreună cu banii la 
oficiul poştal de predare. Oficiul poştal de destinaţie dă 
deslinalarului mandatul, acesta semnează formularul de 
chitanță, ce se află tipărit în dosul mandatului, şi - pri- 
meşte suma. 

Când voim să tremitem bani cât.se poate « de în 
graba, atuoci ne servim de mandate telegrafice. Adresatul 
primeşte de odată cu telegiama şi suma avizată. 
Mai în totdeauna aceste mandate telegrafice: se confirmă în 
aceeaș zi prin scrisori. De obiceiu mandatele telegrafice rat se 
întrebuinţază în comerciu, de oarece costă cam mult. 

| Dacă un comerciant a primit bani în unul din modu: 
rile amintite, atunce. trebue să confirme imediat. primirea. 
Acest aviz de primire cuprinde, pe lângă referirea la.scri- .
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soarea de însoţire 'sau la aviz ori la mandatul postal sau. 

telegrafic, arătarea sumei primile şi modul  întrebuinţării 

aceleia. Cind se tremil bani pentru conlul. unei a treia 

“persoane, atunci trebue să se amintească pe lângă acestea 

_numeie'şi locuinţa comitentului. In acest caz cele trei per: 

“cătră tremițător şi | 

soane. interesate vor faee următoarele scrisori : 

"1, Ordinul comitentului cătră tremiţător. 

__9.:Avizul comitentului: cătră primitor. . NE 

„= 8. Scrisoarea tremiţătorului, ce însoţeşte “suma ex- 

pediată.. . - AR 

4. Avizul tremiţătoralui cătră comitent. despre inde- 

plinicea ordinului. | i 

5, Avizul de primirea banilor din partea primitorului 

6. Avizul de primire al primitorului cătră -comitent, 

ce cuprinde și creditarea sumei.. 
' Comitentul comunică tremiţătorului, dacă lrebue să - 

"scadă din: suma, ce o tremite, proviziunea sa şi cheltuelile 

de porto sau dacă trebue să-l debiteze (pe comitent) cu 

acestea. Dacă nu s'a arătat nemica în privinţa aceasta, 

atunci "comitentul este debitat, întocmai cu şi la plăţile. 

pentru 'conta! unei a treia persoane. Adesevii pentru pre- 

cauţiune în avizul respestiv se scrie în cifre şi în litere 

suma, ce se tremite. Tot astfel se face uneori şi în scri- 

sorile de însoţire sau în avizurile de tremileri de bani 

pentru contul propriu: - a 

Aşa numită „plală de devize“ -sa arătat în capitolul 

al şaselea, 

De mai mulţi ani comercianții pot încasă prin poştă 

“facturi, poliţe, ete- până la 1000 de.lei. Ordinul de tremi- 

ierea sumei respective nu se dă de a dreptul debitorului, -- 

ci se adresază oficiului poștal prin un aşa numit ordin 

poştal (mandat poştal). La ordinul poştal se alăturează do- 

cumentul, pe care se întemeiează cererea (factura achitată, 

“ poliţa achitată, cupoane, etc.), pentru a se prezentă debi- 

torului obligat la plată. Orginul poştal se dă prin complee- 

-tarea unui blanchet (borderou) poştal. Ordinul de plată şi 

e
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- documentul iăsoțitor se lremit oficiului poştal de încasare 
„în o copertă. oficială închisă şi recomandat, Suma încasată 

„" se tremite de cătră oficiul poştal incasator prin un man- 
_-. dat poştal impreună. cu un borderou de înapoiare. "Taxa 

mandatului poştal se scade din. suma . încasată, de asemi- 
nea se 'scade-:o proviziune de 10 bani de fiecare efect, Co-: 
pertele şi borderouri!e destinate. Pentru străinătate. sunt * 
tipărite, în limba franceză. - . 

“Shaut eat. o 
  
  

  

i pede d d d 

K ps Gu focuita în 

Valori” de incasat 

  

Oficiului poştal_
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| In Ger mania s'au introdus dela 1896 carțile poştale -de 
ramburs, cari au în faţă adresa şi suma de rambursat, iar 

in dos chitanța.. O astfel de cartă” poştală face acelaş 'ser- 

viciu, porto fiind. mai eftin. 05 pl.) decât, al ordinului poş- 

tal inchis: BE de pf) 
E i 

503. Rugare « ca să d lia nunterar. 

| Târgovişte, 10. Martie. 1911: 

„Domnilor N. Georgescu et. Comp. 

SE București. . 

Confirmăm scrisoarea noastră cea 

din urmă din 8ct,cu L. 15:000—per aco-, 

“10 şi vă rugăm să, bineyoiţi, a ne vre- 

mite imediat .. = 
I. 10.000.—în note de bancă, din cari 

jumătate în notea 20 L. LS 

“Aşteptăm sosirea: banilor! şi vă sa-. 

lutăm . o 
ai a “Cu +oată: stima. 

pu Direcţiutea Casei de economii 
Ditec ati sii 
2 N 

504. Tremitere de numerar. în plic separat. ” 5 

"Bucureşti, 12 Martie 1911. 

Casei de.. „economii. din Targoviste, _ | 

| | ps | „Târgovişte. 

- Scrisoarea noăstră “din 10 ct. s'a 

încrucişat cu scrisoaread- -voastre din 

aceeş zi*). Astăzi v "am. remis. în plic 

„separat - a a 

%) În scirabal scrisorii noastre” din 10 ct.-am-primit scrisoarea 

d-voastre din aceea zi. | | 4.
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Te 10.000.— in sortele' dorite de d- 
voastră, debitându-vă Va 12 ct. 

„Vă rugăm a ne anunța “de primire. 

E ÎN Cu deosebită stimă. 
„N. Georgescu et Comp. 

„1'505; Contirmarea “primirii: 

Târgovişte, 14 Marvie 1911. 

Domnilor N. Georgescu et Comp. , 

| | j „Bucureşti. 

An primii cerisoazea divoastze din 12 ct. precun şi. 
I.. 10.000. in note de bancă ,. ce ni 

„l-aţi avizat; pentru. cari vă creai tăm Va_ 12 ct. 
| “Mulţămindu-vă pentru aceasta semnan 

„Ca toată: stima 
- Direcţiunea-” 

Casei de economii din Târgovişte 
aa UN. N. | 

"506. Confirmarea primirii unui mandat poştal. > 

i Bucureşti, 10- aprii 1911. 

Domni 10 Topliţanu et fiii, 

„Câmpulune. 

Confirmăm primirea: sumsi “ae: Ie „h. 672.60, ce ne-ai iremis- 0. prin



  

  | conform dispoziţiunilor poştale prin un mand: at nu se poate tremite 
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mandat poştal»), cu care „vom acoperi 

factura noastră din 5.ct.. = | 

"Vă. rugân să binevoiţi a dispune şi 

de aci inainte de serviciile noastre. 

„Cu deosebită stimă. 
"A. Plorescu:et: Comp. 

507, 'Tremitere de numerar în. valoare străină. 

A | "Bucureşti, 20 April 1911. 

Domni 107 V. Krantz. et Comp, 

a Viena. 
_YVă tremimem aci inclus :. 

0. 1705.— in numerar. 

pentru acoperirea facturei noastre, ce 

scade la 22 ct., rugăndu-vă să binevo- 
iți ane anunţa. de primire. 

Cu'toată stima..: 
Monoranu ei Feldr ihanu. 

“500. Risouns la: aceasta. 2 , 

“xriena, “22 April 1911. 

| Domnilor Monoranu et Feldrihanu, 

- - aaa "Bucureşti. 

Am primit cu scrisorea a-voastre. 

din 20 ci. 
e „C- 1705. —in numerar; | 

  

-%) Suma aceasta s'a tremis prin . „două mandate poștăle; fiindcă | 

- 

mai mult de 500 de lei.



cu. cari. vom acoperi, factura d- voastre, 
ce scade astăzi. - | 

cu +oată stima. 
N. Krantz et Comp. 

! 509. Ordin. de. a ”tremite bani unei a treia persoaht. 

“Bucures 24 Martie „I9I1. 

Băncii Albina, Dica 

a Brasoai 

p, am scris la 2 ct, ȘI art priit în aceeaș, 
ZI Scrisoarea d-voastre din 22 cf... 

Astăzi ne fe leii a- vă. rugă sd hi emiteți în 

 aumterar,,. pentru contitl nostru: a. lui : W. “Feti din 
- Nâsâud - i 

C. z 560— 

debitat 110 partru: aceast. - | 
a tut Cu toată stima; * 

| Drăgan et Munteanu, 
pa 

310. Aviz primitorului, | Ei 

a „București, 24. Aartie Tora 

„ Domnu” ia F eti, 

Năsăud 
Rei ansileaia) 

Fiind n : posesiunea -- scrisorii. a. doastre. “dia 
27 cl. ne permilem a vă anunţă, că ami 'dăt ordin 

„Băucii Albina din Braşov să vă „Zremiţă în contul 
„nostru 

: C._1560.— în numerar,



    
  

“pe cari le veţi întrebuință - pentru -. acoperire. faclurei, 

ce ne-ati iremis-0 de odată cu “scrisoarea amintită 

mai si 

a Ii Ca deosebită stimă. . 

Drăgan et Munteanu. 

311. Serisoare de. însoţire la o tremitere de numerar pentru - con- 

- tul uneia treia persoane. , Dia 

2 

-- Braşov, 26 Martie 1911. 

Domnului N. Feb, 

Năsăud. 

Din ordinul şi pentru contul dommlor Dră-. 

_gan.et Munteanu din Bucucureşti vă tremite în 

numerar ' | a : 

— : : 

cu valoarea înlreaşă declarată, pe cari să le în: 

trebuințaţi după dorința nuniiţilor domni, rugându- 

ai a ne anunță de primire. d 
Se Sa “Cu toată stima. 

Banca Albina.. 
NN. N.N. 

C. 1560.- 

512. Aviz comitentului despre indeplinirea ordinului. 

| Brașov, 26 Martie 1911. 

Domnilor Drăgan e! Munteanu, - 

i | Bucureşti. 

"Am primil scrisoarea d-voastre din 24 cl. şi: 

me Bernulem a Vă. comunică, că în “urina OrAInuut-
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Juice ui baţi dat, am remis astăzi pentru contul ” 
dvoastre dlui N. Feli dm. Năsâud .- 

C. 1560. —, cu cari vă debilănm Va. „por astăzi. 
  

ANI IRI 

Aa | “Cu deosebită stimă. 

i a N Banca Albina. 

| NN NN 
„543, Aviz treinițătorului despre primirea banilor 

PR N “(Răspuns la No. 370). 

| -Nâsdua, 27 Martie -ryrr. 

Băncii Albina, , 

| Braşov. 

Confirn ari prin acodsta primirea sumei de . 

C. 1560.— | 
Ce mi-ai Treiii?3-o Cu sc isoarea. d-voastră din 236 
cl. pe care vom întrebuinţă-o în favorul: d lor Dră- 
ga er Mantea din Bucureşti. 

Cu toată stima. 
N. Bel. - 

514. Anunţ comitentului despre primirea banilor. 

NI Năsăud, 27 Marlie rgrr. 

Domnilor Drâgau e! Munteanu, 7 

Bucureşti. 

După cum: m ați anunțat Briu scrisoarea d-uo- „stre din 2q'ct., Albina din Braşov mi-a remis. în. 
Minerva Pentru contul a. voastre ”
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C._2560;—,. prin care s'a acoperit complect fac- 

tura mea din 21 cl. 0 | | e 

| _Vă rog să binevoiţi a dispiine şi de aci. înain-: 

- de de serviciile mele. a 

Cu deosebilă stimă. 
N. Peli. - 

“515. Aviz de emisiusca unui ordin poştal. 

Bucureşti, 7 Marhie 1911. 

Domnului loau Scurtu, | 

Găeşti. 

_ Îmi permul a vă anunță, că at emis în ut or 

din poștal valoarea facturei-mmele, ce a. scăzut deja 

„Ja 15- Pevruar a: c., în sumă de. a e 

L. 127:50 adăugând porlo şi laxa mandatului 

  

Laz, 
Vă rog a achită suma peniru acoperirea ace- 

Stei afaceri: o a o 

- Sunt da dispoziția d-voastre pentru none ordine. 
S 

| | Cu loală stima. 

ÎN e V, Niculeana 

516. Scrisoare de confirmare. 

= Bucureşh, 12 Martie 1917. 

„= Domnului loan Scurtu, 
-. 

_ Găeşti. 

Referindhi-mă la avizul meu din 7 cl. vă cre- 

“ditez pentru suma prunilă prin oficiul poştal  
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L. 7138. — scăzând eheltuelie N 

po socu ! 

Î.:727.50 ca “acoperire. a facturei ! mele de a- 
aceeaş valoare. 

PV. Niculeanu. 
„ 

"517. Aviz. de emiterea mai multor mandate. 

„BANCA NAȚIONALA oa al 
. N A - . 

„ ROMANIE 
  

Capital soviat vărsar 12.000.000 lei 
    

  

= AR i (O cuvez: oz at Dăseai Adresa telegrafică | Nera [ui Guveznale: al cbăncei 
BANCANAT maţionale - 

Mo —- 

  

Avâm onoare a-vă _înformă, că am emis astăzi. „ asupra 
casei d-voastre următoarele mandate : 

  

          “în total, în creditul contului dv. 
| BANCA: NAŢIONALA A ROMANIEI 

” LL . o LANI 
Capul contabilităţii - Direetor, 

| „Cu toată stima, 
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T EME- 

s2, loan  Răbrişoreanu aia Alexandria treuzite 1ă 24 April d- lor 
Masim et. Comp. din : Turnu-Măgurele L. 637.— în o scrisoare de: va- 
loare pentru: acoperire, factarei, ce scade la 26 April—Confirmarea 
primirii Qin 27 April, 

s3. Apostoleanu ct Comp. din Bucureşti avizază la 19 April pe 
Perrier et Co. din Paris, că le-a tremis cu: poşta Fr. 2500.— în aur 
în un grop şi să roagă, ca să fie ereditaţi Confirmarea, de primire 
din 25 April. a 

mu. Scrisori despre asemuaţiuni (mandate) 
Şi cecuri. 

Prin <asemnatiune» sau mandate + se înţălege. un 
document, prin care emitentul aceluia autorizază pe cineva 

să plătească unei a treia persoane o anumită sumă de bani 

la un timp determinat. Emitentul unui mandat se numeşte 

asemnant, cel însărcinat cu. plata asemnat. și cel in drept 
de a incasă asemnatar. Cele mai multe mandate sunt de 

plată la vedere. sau S zile dela data.* Mandatele, se tim- 
brează cai şi cecurile. Mandatele nu se prezintă spre accep- 
tare, se pot însă transniite prin indosament ca şi polițele. 

„Prin mandate putem încasă -datorii sau sa facem plăți (să 

plătim datorii). - . Ă - | 

Corespoudenţa in: afaceri de “mandate” se “asăziână 

foarte mult cu corespondenţa în afaceri de trate şi de m- 

casarea de remise. Asemnantul (trăgâtorul) trebue să inşti- 

ințeze: în scris pe asemnat: (tras) - despre: emiterea man- 

datului şi pg lângă aceasta trebuv să arete suma aceluia, 

timpul de -plată şi remitentul, de aseminea să comunice, 

dacă suma să trece în cont.sau în ce mod poate să ȘI-0 

ramburseze. Asemuatul răspunde sau imediat, ca la avizul 

“de trate, sau. şi dupăce a plătit celui ce a prezentat man: 

datul.—Când asemnanlul tremite mandatul asemnatarului 

sau când acesta.il tremite unui ihdosatar se dă ordin. în 

seris -pentru încasarea: Şi _ "creditarea -sumei. In. răspuns se. 

arată încasarea şi creditarea sau la mandate cu scadență
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mai lungă confirmarea primirii şi. creditarea sub rezerva 

obicinuită.—La noi Banca naţională :a României a introdus 
mandatele de plată. Fiindcă tremiterile de numerar în sume 
mai mari sunt impreunale cu cheitueli mari de. lransport, 

de aceea banca umintilă a dispus,.ca, dupăce .se plăteşte 

suma mandatului la centrala din Bucureşti sau- la una din 
filialele şi agenţiile sale din provincie 1), să se emita ua 
mandat de bancă, care se trage asupra centralei sau a 

filialei ori a agenţiei din acel loc, în care trebue să se 
facă plata. a e 

Mandatele se emit. până la orice sumă în note de . 

bancă pe numele sau în ordinul celui-ce varza ori pe nu- 

__mele sau în ordinul: unei alte persoane, ele se plătesc a vista. 

Y 

BANCA NAȚIONALA e 90 2 
. A. 

NOMANIEIL 
  

+ Foaie de vărsământ - -. 
  

N 

Den mea e pm ae depus la Banca națională 

Lei near emma VOLOOTE 3 UNU nana na DU DI nana 

maicii eee ceea neaga aeaenaraee  € COMISIUNE moca enma a aaa 

Total | _ 

„Casier primitor, | 

  

at 2) Banca natională a României are filiale (sucursale) în urfaă- atoarele oraşe: Iaşi, Craiova, Brăila, Galaţi, în e c 
j Ă : celealalt Ş - dinţe de judeţe are ageniii, ” ji în, celealalte, oraşe reşe RI Ă 
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Suma ce voim să o: tremiterm. 0. „vărsăm : cu o foaie 

"de. vărsământ. Foaia de vărsământ cuprinde arătarea exactă 

. 

B
A
N
C
A
 
N
A
Ţ
I
O
N
A
L
Ă
 - 

a sumei,.a locului de plată a mandatului,- a persoanei sau 

a firmei, la care sau la odiuul căreia se va plăti. mandalul ; 

mai departe “trebue să conţină şi arătarea, dacă proviziunea 

se va plati la- banca, unde se emite. sau la bansa, unde se 

plăteşte. In sfâvşit foaia de vărsământ trehue să fie datata 

şi semnată de persoana in drept. 

- Pentru emiterea: de raandate se calculează o provi- 

ziune de. mandat.. Proviziunea este de 500%* Proviziunea: 

„plătită r nu se rebonifică, 

  

  

  

  

  

      

            

  

    

      

    

  

  

  

! a . Mandat. 

ile. No. 
je => 
(i T . a - , . Ni . a 

Ii e Banca nabonală. a Pomântei 
US a - 7 . . . i | 

ji = | Sucursala, - a Idee. 

ij E Plătiți Do a ee SORE 

i 5 
Tu 

ae la or dinea..... 

E 
ÎL e 
ME SE 
il în debiiul contului ; . 

Da - Cee. .. NE 

-z “Seria 1, No. 28191. | Iagi anna 2.19 

| Banca naţională a Romaniei 
== 

| PIăriți a sau la ordine 

= |, ere a 
== su?ia de —£—>—>=—=—=— == II 

|. Director, „Contabil, 

=| 7 , Casier, 
sa  
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Un tel deosebit de mandate sunt: „cecurile“m adecă 
„documente, ce servesc emitentului lor. să retragă în total " 
sau în parte în interesul său ori în favoarea unei a treia 
persoane banii, ce i-a depus la. tras. In Anglia şi Franța 

- cecurile au o mare însemnătate. nu numai în vieața comer: - 
cială şi şi în vieata de toate zilele, fiindcă multe persone 
parliculare fac priu ele plăţile lor mai mari pentru. chirie, 
ele. La băncile mai insemnate din Austria. există întocmi- 
rea, că părțile, cari domiciliează în acelaş loc: pot depune 
bani la ele, cari le aduc o dobândă (de. 494 %j) şi cu 
cari sunt creditaţi în un aşa numit «Cont de gir». Fiecare 
proprietar al unui cont de „Bir primeşte un registru de gir 
(contra- -carnel). in care se confirmă depozitele și se inre- 
gistrează dispoziunile. sale ; pe lângă "acesta mai primeşte 
un carnet-de cecuri, cart conţine. 10—100' de formulare de 
cecuri, din cari taie un formular și îl cotplsetează- în mod. 
corespunzător (seriind suma şi numele persoanei încasa- - 
toare), dacă ' voeşte ca-el singur să incaseze banii sau. 0. 
altă persoană. 

" Cecurile se pot emite la. purtator sau pe numele 
unei persoane determinate, în cazul din urmă lrebue. să se 
achite la iacasure. Cecurile emise pe numsle unei persoane 
determinate pol fi cedate. Banca. consideră pe posesorul 
unui cec că adevăratul proprietar, nerăspunzând de iden-. 
titatea persoanei, nici de identitatea semnaturei girantului. 

PS sau a celui ce a semnat: pentru achitare.- 
Posesorul cezului nu primește nici o dobândă, ci "nu- 

mai proprielarul. contului de gic, ințâlegându:se de. sine că 
la fiecare râdieare dobândă: ss mteşorează în raporl cu: 
pro:entul, ce revine la fizce sumă rădicata.—Srisorile ve - 
lative la astfel de afaceri, ce trebue sa se înregistreze in 
conto- -givo, au deasupra îu pariea stângă insemaarea „Conto- 
giro“, pentru ca primitorul să inregistreze ia conformitate 

în acest cont, iar .să nu debiteze sau să crediteze: contul 
curent obicinuit.—In Austria sa numesc: cecuri numui acele 
mandate, cari se plătesc in acveaş.. piaţa, în -cari au: fost 

N 
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emise şi cari rezulta din afacerile de gir, pe. când în An- 

glia și Franța se: numese cecuri şi mandatele emise asupra 

„străinătăţii. a | 

Băncile: primesc în depozit sume de bani, dând în 

- schimb depunătorului o „adeverinţă (recipisă) de depozil“,. 

care poate fi nominală sau la purtător; Banii depuşi astfel 

aduc co dobândă mai mare, decât banii depuşi. în conto-giro.. 

„Recipisele de: depozit. se emit în sume rotunde în bucăţi de 

100—10. 000 'de. coroane * (100, .200,. 1000,- .2000- şi.. 10.000),. 

ele nu pot fi schimbate în numerar. ori şi "când, „ci au ler- 

> min; din- contră 'de banii ce 'se “depun în coato-giro, se: 

poate dispune in fiece zi. Terminul de înştiinţare a recipi-, 

selor de. casă atârnă de mărimea dobânzii ; la cele cu i 

- dobândă” de 325%, . 3%, 2%4% poate să fie de 3 luni, 

lună, S:zile. Pentru - recipisele de casă anunţate: cotei 

orice dobândă din ziua scadenţei. 

. Corespondenţa în 'afaceri de recipise de casă se mâr-: 

- gineşte la tremiteri de: bâni de cătră vn “corespondent unni: 

al corespondent pentru a-i: cumpără şi a-i tremite recipise 

de casă sau la remiterea de recipise de casă pentru înşti-- 

inţare şi incasare, şi la: răspunsul corespondentului, îusăr- 

cinat cu executarea! acestor ordine. - 

rr .. î_ LC 

i "518. Avizul unui mandat: 

„Bucuresti, 26. apt 1911. 

E Domnului S, Niculeanu, - 

a paz caza zau PIOESEE. 
ILIE Da toi Ma : : 

„.Ne“permitem, a Vă. anunţă, « că am emis astăzi asupra 

d-voastre un mandat de 

T:'1000.— per:8 zile date, -O;. “N, Basilescu,. * 
Ci 

„pe care ză. rugăm a-l achită în debitul contulul nostru. 
1 

| - . | Cu toată stima. 

me “N, Dimitrescu et Comp. 

| Bă . pa i i



pe 

_319, Răspuns la aceasta, 

a Ploești, 258 4pril 7917. 

Donmilor N Dimitrescu et Ce apa 

București 

Am dt notă de mandatul de a 

._1000.— fer 4 Ma, 0] W. Basilesey, 
„ce ui baţi avizal prin scrisoarea. d-voastre. 26 ct. şi 
vam debitat „Bentru această Va per scadenţă. 

e | 5 - Cu toată Stima. 

PS, Miclea. 

520. Anunţ despre achitarea. unui mandat neavizat, 

| “Galaţi, 2. Mai 1grr. 

Domului d Brândușaniu;. 

Toeucin 

- Astăzi an plătit în “debitul” contului” „de voastra 
a inandal de 

ÎL. 7250.— per. a vista, 0| A. Bejan, .. 

"emis de d-voastră. fără aviz. Vă rugăm a na 
registră n: conforinitate. 

Cu deosebită stână. 
P: Văleanu et Comp. 

+ 

521. Rugare pentru tremiterea unui mandat de bancă. 

RR Sa Brăila, 78 „April 7971. 
Dommilar. V. fâdulescu, et Comp, 

1 ” Buzureşte 
| _ 

Prin aceasta îmi permit ă vă rugă să-i tre. 
auiteţi cu întoarcerea poştei. 

. 
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L..10.000—iîn un mandal :de bancă şi să mă. 

„ debilaţi ați pentru iz aceasta în cont cureul. | 

Cu deosebită stimă.” 

Se | S. Coroianu. 
RE 7 Dr, 

522,-Răs spuns ta aceasta. 

- e 

Ii o București, 29 ami 9 

AM - Doranului s. Coroiamt, i 

ă - „Brăila. - 

2 : . , . 

In urma scrisorii a. zoastre d seri vă. (remi- 

„ten alătural 
| 

L 70. 000. = în unt mandat de bancă per acolo, 

. = pentru care, adăugând 

n. a. 30 proviziunea mandatului, V am de- 

- bitat   

m [0.0230 Ve 9 
me Cu toată stima, - 

RI DI - V. Rădulescu et Comp. 

- 523. Tremiterea 1 unui, mandat de pancă pentru încasare. 

„ Caracal, I2 Main 7917. 

1 

„Donmilor ! C Steriu el.  Gonip ÎN 

INI NN Cea 

| “Bucureşti. du 

E “Alăturat vă inemit | 

LL 3000. —: în un mandai de 'vancă per acolo, 

“rugândti- vă să Dinevoiţi a-l încasă şi a mă credită. 

a Cui deosebită stimă. 

Da a | N, Corvin.



dh = 

524. Intrebare în privinţa deschiderii unui conto-giro. 
7 

„Viena, 20 Maiu 7911, 

Societaţii de dncă din Viena, 

Viena. 

Ne permitem « a vă întreba, Sub ce condițiuni afi Ți dis- 
„Piişi a ne deschide în registrele d-voastre- un -cont - Franto 
de proviziune, în care ați în egistră pe de o parte “polife- 
le noustre cu scadențe Scule sau mandale per aci, depo- 

“zile de bani, etc., iar pe. de altă parte cecuri, fremileri de 
santerar, plăți în nanerar şi: delesalimni. 

Aşteptăm răspunsul d-voastre Şi Serul, 

- “Cu toată stima. 

„= AN-Schiiler et Comp. 

529. Răspuns la aceasta şi tremiterea' condiţiunilor de conto-gioro. 

Viena, 20 Mau 1911. 

„Domnilor N. Schiiler et Comp. 

o Da SD Viena. 
N ” . - 

Am primil scrisoarea d. voastre: de ieri: şi ca răspiins , 
ne permitem a ne referi la secțiunta noastră de gir. 

Vă tremitem 'alătaral condițiunile respeciive, Be cari 
vă. rugăm a-ni le înaboiă „semnale de 2oasiră, îi cas dacă 
ză corvin. | ăi 

Si - e “Cai dooacbită. sia 
n Societatea de bancă din. Viena 

. ÎN NN ALA, 
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W. 526. Depozit în numerar pentru conto-giro- Sa 

«<Conto-giros.. N î - Viena, 22 Tonic 1911. 

„Societăţii de bancă din Viena, 
N Viena. 

ÎS N 

Vă tremitem alăturat în matnterar | 

-C. 700.—, adecă şapte. sute de coroane |... 
  

Cu deosebilă stimă. 

W. Schiiler et Comp. 

pentru creditare în conto rubr. 

527, Răspus la aceasta. 

i zi „Viena, 22 Tine , 2911, 

Domnilor N, Sehiler « et Comp« 

Viena. 

„Cu scrisoarea d-voastra de astăzi ani pri dit 

C, '700.— , 

în mtunerar, ze cari le vom întiebuință în favoarea CON-: 

tului de gir al d-voastre, conform condițiunilor ce le cu- 

  

noaşteți. 

- a Cu deosebită stimă. 

p Societatea de vancă din Viena; 
N A, NN 

, 52 8. Aviz despre emiterea de cecuri 

i , | | | . 

i „Giro _coulo nostrot: | Viena, 5 Iunie 1911. 
al A d di . | 

Băncii germane, Agenţia din Londra, . 

-. a , „Londra. . , 

Posedănt în Schimbul scrisorii noastre de alultăieri 

scr. isoarea d-voastre din 2-cl., ale cărei calcule le ani în 

registr at în conforntitale.. 
Ă 

9)



= 
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i astăăi ne-au. permis a Ir aze asupra d-voasire -yg 

“2 800,—,— cec Nr. 23.425 Ol WM. Torsch Săhne 

„.200,—,— « m 6: do . 

» 50,—— 1 "74 Liinderbank , 

„ 900j—,— pop: 186 Dulschkaet Co. 

200, 5 pi 9 p “Blissen'et Schloss - 
„ 150,— i 23.430 » do ! 

pe cari vă rugăm să le Ono: ați în debiiul, contului, 110s- 

„ru 7ubr, 

anulat, 

Cu oală stina. 
N. Schiiler et Comp. 

529. Formulă tipărit, pentru a aviză emiterea de cecuri. 

„ Dănciă generale române, ta 

4 

ie „= Bucureşti, . 

. Bintaoiţi: a ne achită, următoarele cecuri amise 

astăzi asapra d-voaste 

Vă rugăm « , luă nofi, ci cecul Nr. 23434 a. fost 

  
  
  

  

  

    

ECUL ao are a CERCUL IN SUMA DE LA,ORDINUL, 

i EN IN Ia — 
ci: 

ir | Ma , 
Lei] - A | în litere         

Ce 
m
e
a
 

a
e
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i
 
a
m
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cop a 
7 , , , 2 - a 

"ân debitul contului : nostru, 

N Cu oală stima, 

| „Banca generală română. Su 

330. Formular tipărit, prin care se arată debitarea 
în afaceri de cec. - 

  

  

  

Constanţa, 19 

Da 

Comer coizul d-voastre din _____ 

vam debitat V= dato cu cecul, ce aţi emis asu- 

„pra noastră. N i a o 

No Dă dl 

  

531. Formular. tipărit, prin care se avizază eniiterea unui cec. 

a Bucureşi, I 4 d]: 1911. 

- 

Bancii Dră, ipoașii | 

din Drăgăşani. 

Avem onoare a vă intormă, că azi am emis 

asupra d-voastre urmâtoru? cec : , 

7
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No. 595 Lei 1525 "| Victor Kinbaana 

a. e 4 . 
  

Lei 1525. =, pe care vă rugăm a-l. achită 

- - în debitul nostru, avizându- -n6, 

    

-0u toată stima. -. 

Banca de scont din “Bucureşti. 

532, Formular, prin care se arată creditarea. 

e. 

Bucureşti, 4 April. 1911. 

- Băncii Drăgoeşti 

din Drăgăşani. | 

Vă confirmăr scrisoarea. noastră din 

şi ani primit scrisoarea d- “voastre din: 3 eri: 
-V'am creditat. cu : 

Lei 1525.— val. 3 e. “valoarea, cecului o. 

-, „595 ce l-aţi plătit penir 4 noi. 

Cu stimă.. - 
- 

. 1 Banca de scout din Bucureşti. 
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532, Formular tipărit, prin care se arată debitarea în a relaţiune 
- de cec. : N 

- a Eat “ București, : 4“ August D911. 

Băncii Măgunrele-Giurgiu, 

„= Giurgiu, 

Vă confitmâna scrisoarea noastră dia 

ŞI am primit scrisoare ea d-voastre din 3 ct. 

V'am debitat cu 

Lei 1000. — al. cec. No. 256, ce baţi a emis 

_ as. nl. 

«  500.— sumă, ce an plătit-o d-lui _V. Simio-: 

„nescu, din ' ordinul d-voastre potrivit a- 

lăturatei chitunţe | 
  

Lei 1500.— total, 
  

Cu stimă, 

Banca de, scont din Bucur aşti.
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anca apitcolă - 

Societate anonimă. 

C apital. social Lei 7.938.125, deplin vărsal.— Rezervă 

_1,579,925,36 - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

-Sediul central : - Bucureşti. 

Sucursale și Agenţii: Bucureşti, 9 
Brăila, Iaşi, Constanta 

Craiova, Galaţi, Bacău, 
- Bârlad, Botoşani 

Buzău, Calafat, Călărași 
Corabia, Fălticeni, Ia D | 

Giurgiu, Olteniţa, Piatra N. - i men reeemeean nem nene 
- Roman, Tecuciu, - | a PR , e 

T. Măgurele, T.. Soverin, Ne-am permis a - entile asupra 
Vaslui. d . . " 
—— -voastre armiătoarele aaa 

No. 
33 
SE 
ss: » 
we ....... ? 

a 

Dee 2» 
ss 
si » 
23           
  

  

+ 

Binevoiţi a. print Da ,'respeciuoasele 
Hoasire salutări, - i 

" BANCA AGRICOLA _- 

  
a
a
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5 535, Tremiterea unui cec. , _ 

| Sibiu, 24 August 1911. 

ai Domitiei- Sale. . | 

| Dowa nului Dr. Joan Păcurar din Sibiu, acuma în 

Freiburs (Elveţia). 
Ş Otel. Freiburg. 

Posedăm scr -isoarea d- voastre din 21 a. şi vă- cret. 

tem conform ordinului dei voasire . 
> 

“Fo 70. 000. „- =. . cec Ziirich, 

  

- Dentrat cari vă debittim. conform nolei alătui ate d 94. 80 cu' 

C. 9496.59 Va 24 ct franco 

DL a a Cu deosebită stimă. 

1. Cec: ” | - : Banca Albina 

A 
„ e ATAT, ANN. | 

„Sibiu; 24 Augiast 1911 

    

  
      
  

i [Timbru de 
: | 10heleri 

| + Domnul Dr. Ioan Păcurar, acmina - în i reiburg. 

- | datorează 

i = 

| Fr 20. 000.— cec; Ziinich, "| C. '9480 |— 

pe a 94.80. o AI74 

| | 14 9le Cige' „1. 11185 
  

  

7) *, Proviziune - |"GI 9496 |59 

- Wa per astăzi 

    

—.
..



. : 536. Aviz de eliberarea unui cec. 

A Bucureşti, 5 April 191]. 

“Domnilor Succesori ai firmei Weil Josef et Comp.;, 

Loco, 

- Conform ordinului d-voastre wam liberat azi 
Frs 9500.— 2 cecuri, as/ Paris, cu a căror valoare de 
Lei 9191.— — v'am debitat conform alăturatului borderou. 
  

"Cu toată stima 

Banca de scont din Biicureşti, 

, Bord ie : E ÎN : - 

537, Borderou de: vânzare, - 

: Di  Bacureși, 6. april 1911: 

” Domnilor Succesori ai firmei Weil Josef: ct "Conip., 3 

  

Loco. 

Pam vândut 

Frs. 5250.— cec No. 3071/1181 as/ Faris, 
p 4250,— "5073/1182, „ 

"Frs. 9500.— total, as] Laenderbank. Paris” 

” o * 4 99,90 Lei 9490.50 : 
- timbre A _0.50_ 

- si | i | 

Tizabru de 30! 

  

de bani . 

    

  

    
  

P
D
 

e 

  
 



539. Aviz despre plata. unui cec, 

„Conlo. srioro“ 
    

Viena, 7 Iule 1911. 

Donmnilor. N. Schiiler. cd Comp. .3: 

a a ă Viena. 

„An plătit astăzi. în schimbul ceculii. d. aoastre” 
C. 1623.95. 

cu cari Van debitat Va_7 cf. | Poezii a 

| Cu deosebilă stimă. 

j ş | Societatea. de. bancă din Viena. 

NA, It - N Bu 

539, Tremiterea unel recipise de case. 

 Tunsbruk,. 7 “Iaunar 19177. 

Domnilor N. Schiiler ct Comp, 

a o a Si Viena. 

Prin prezenta vă tremilen - 

"C. 5000.— în vreclpise de casă 3 a creditului ru- 

val dă acolo cu proceniele “dela 14 Augusi a, îr.j pe cari 

vă rugăm a le întrebuință în favorul contului nosiriut. . 

| Din contră vă rugăm. să ne fremiteji cu întoarcerea 

poştei. o - Ă 

C. 9000. — în note de: bancă şi în coroane dr argint. 

Cu toală Slima. 

i 200 __.. Direcțiunea fabricei de hârtie Imst. 

i „0 NN X. n “ 
» 

» Ne:ar "plăcea, “dică ne- -ați puleă tremite 3000 der Co-. 

zoane în ar rgiul. — 
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540, Răspuns" la aceasta. 3 i 

“Viena; 19: Iannur 1911. 

Direcţiunii fabricdi de hârtie Imust, 

So NR Iunsbruck. ” 
însă 

Am primit scrisoarea d-voastre din 18 ci. împreună cut 

„C. 5000.— în recipise de ale creditului fonciar rural - 
- = de aci, la cari adăugând 

60,42 dobândă ă 30]o dela 14 August a. Ir. până 
- „9 da 19 anuar a. € 

o | "( 745 de zile) am. creditat cu _j 

C. 5060.42 Va. per astăzi. 

şi vă tremitem în ura ordinului d-voastre în plic sepa-, 
ral şi în un grop conform specificațiunii de-mai jos. .- . 

C: 5000.— în nole şi coroane de argint; * 

pentru cari tă debităm V2 dato.. 

  

Vă rugăm a ne unuuță de primire-şi a' înregistră 

în” conformitate. Si 
iN i Cu deosebită stimă. 

ÎS „» AN Schiiler et: Comp 

C. 1000.—- în note a C. 10.0 .. 

» 1000.- - »_» » C. '20.. aaa 

» 3000.— -„, coroane de argint. : 

TEME. 

51. Ioan Podoabă din Constanţa trage la 6 Yevruar asupra 
d-lor Teodoresen et Comp,, din Roman un mandat de C, 872.65 pr. $ 
zile dato. 0. N. Negrea din Constanţa, şi avizază în acecaş zi pe nu- 
miţii” domni.—hRăspuns la S Fevruar. - 

„85. N. Negrea din Constanţa: tremitela S Fevruar spre incasare 
și creditare d lui I.: Petroviciu din Bucureşti mandatul amintit în exem- 
plul precedent.— Răspuns după primire la 10 Fevruar şi alt răspuns 
-după încasare la 14 Fevruar. - 7 ” . 
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IV. Scrisori despre transferări de socoteli şi 
compensaţiuui (virimente). 

-_ Dacă anumite sume se transferă din un conl perso- 

nal în.ail cont personal, adecă gaca un cont este debitat 

pentru 0 svmă. şi celalalt conteste creditat penlru aceeaş 

sumă, atunci se zice, că se fac «compensaţiuni>.— Pentruca' 

"să se puală face compensaţiuni se cere, ca. toate persoa- 

uele, pe-eontul cărora se fac astfel-- de transterări (com- 

pensațiuni) să stea Intre dânsele în relațiuni de afaceri şi. 

să consimtă la transferare. . : * . | o 

Cea mai simplă compens:ţie este.aceea, care se în- 

tâmplă, când, în loc de a face o plată unei a lreia per- ” 

soane din ordinul unui comitent, trecem suma la creditul 

“persoanei a treia, presupunând că stăm în cont curent cn - 

acea persoană. În avizul ce-l tremitem persoanei a treia. 

ne servim de 'expresiunea <compensat in cont». 

Se mai poate face compensație, când o firmă ăre de 

plătit unui corespondent o datorie şi când această firmă, 

are un credit de aceeaş sumă la un ali corespondent (poate: . 

la o filială a celui dinlâiu' corespondent), în cazul-acesta 

trece suma compensatoare din contul uneia în contul ce- 

leialalte case ; d. e. C. Steriu et Comp. din Bucureşti da- 

“- torese lui B duri Iaşi L. 1000.—şi stau totodata în relaţi- - 

une . cu filiala:lui B. dia Galaţi. Acuma în loc se remită. 

suma lui-B la laşi, însărcinează filiala din Galaţi să credi- : 

teze contul lui B din Iaşi cu LL. 1000.—; se înţălege “de: 

sine, că la aceasta irebuie să consimtă B. din laşi. 

7 

Pi 541. Ordin de depunere. | , 

pa | Iaşi, 15 Iunie I9I1. - -- 

_ Domnilor C. Steriu et Comp., ' | aa 

Pa a E Bucureşti. - 

Confirmând primirea scrisorii d.voastre din 13 ct, îmi.. 

permit-a vă rugă să depuneți pentru contul_meu la domnii Gh 

Răducănescu et Comp., de acolo, - | 

DE 

„L. 2000— şi să. mă avizaţi despre executare. 

Cu toată stima. 
V, “Petrişor. 
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= ăi „542. Aviz de executare | 

Bucureşti, 16 Iunie 1911. 

Donului V. Petrişor, SE 
a NR Iaşi. 

N 

" : Ca răspuus la scrisoarea d-voastre din 15 cl, ce ne-a 

"sosit la timp, ne. permilem a vă-anunță, că am compen- 

Sal în contul d-nilor. Gh. Răducănescu et Comp., de aci, 
L. 2000—. pentru .plala or donală la numiții domni, 

rugându- He să ie creditați Va. pr. 76 curenl, 

„Cu toată stima. 

LC. Steriu, ef Conip. 

543. Aviz despre compensație. 

- Da Bucureşti, 76 Iunie 7911. 

 Doniniloy GI. Rădulescu et i Comp: 

: 

“ Bucur eşti, 

In urma ordinului şi pentru contul d- hui: V. Petrişor 
din Iaşi vam creditat în conul curent cu 

- IL. 2000.— Va. per. astizi. 
  

Ia DI , Cu toată stima. . 

IN i = a C, Steriu et Comp, 

i i 

. 544. Aviz comitentului din partea primitorului.. 

Ş E o Să „Bucureşti, 17: Iunie 1917, 

- Domului v, Petrişor, 

Domni C. Steriu el. Comp., de aci, ne-au compensat 
Benlru socoteala d-voastre | 

L. 200.—, Peniru care v'am creditat Va. dato. 

| Cu deosebită Sfin. 

„2 Gh.  Răducănescu el Corp. 

   



045, Răspuns la No 408. 0 i 

0 Bucuresti, 17 Tunie IT 

„* Domnilor. C. Steriu. nt Comp. - ai 

sa IN "Bucureşti. 

Am primit scrisoarea d-voastre din 16 ct. şi van del& 

tat în cont curent, conform socolelii d-voastre, cr 

„L. 2000.— Va. per eri. | pe 

pentru depunerea d-lui V. Petrişor din Iaşi... 

i ” e Gh. Răducănescu et Comp. 

"546. Formular tipărit pentru a 'se arătă efectuarea unei: 

: | „ compensaţiuni. . | . . 

Constance 19 Dn 

Banca generală. Română 
Confirmare mara 

    

-- In posesiunea Serisor...... --: : d-voastre din .... - pana 

trecem conform - 

"în debitul d-voastre. 

  

  

iei PD ncncanaeee 

în creditul d-voastre 

Deir DOD ea - 

murea Sai se LL anna 

| IT BM E. 
- 86. Vasile Dologa din Ploeşti dă ordin Băncii comereiale ro- 

mâne din Bucureşti prin scrisoarea din 6: Martie, ca să compenseze în 

cont d-lor C. Steriu et Comp. din Bucureşti [. 1$00.—pr. 15 Martie.— 

„Răspunsul din 8 Marte.' | a 
Si. C. Radu et Comp. din Craiova. dă ordin la 1 April d-lui 

Joan Coroianu din Bucureşti, ca să tremiţă în numerar d-lui Xiculae 

Pop din Giurgiu 1. 642.50 pentru contul d-nialor.— loan Coroianu exe- 

cută la 3 April acest ordin prin compensare pr. .5 Ăpril.— Răspunsul 

lui Niculae Pop din 6 April. . o - : -- . 

V. Serisori despre plăţi şi aserinațiuni prin 

a oficiul poştal. . : | 

| La noi în ţară nu se află case de economii la oficiile 

„poştale. In schimb insă pe lângă administraţiunile financi- 

Z



-pe an, fără însă să se însărcineze a face plăţi din ordinul 

(regulamentat prin legea din 19 Noemvre 1887) eousistă în. 

“aceea, că se pot depune sume de bani pe contul unui aso- 

ciat la casa centrală din Viena (in Ungaria la tasa centrală 

de colecţionare), Proprietarul contului poate dispune: ori şi 

încuviințată de oficiul casei de, econcmii in schimbul unei 

| depuneri. 

:1, Intrare în relaţiune de cont curent de cecuri şi compensaţiune. 

“una cu un număr corespunzător de recipise de primire ŞI 
de depunere (cel puțin. un carnet cu 10 bucăţi). 

- pr 4 

— si 7 59 y 
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7 
E
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Și 

:are (casierii) tansționează case de economii, -unde persoa- 

nele particulare pot să-şi depună economiile. Administra- 

ţia financiară plăteşte Ia. capitalul depus o dobândă de 5» | 

şi pentru contul depunătorului. a 

In Italia şi Austria se  ală case de economii pe lângă 

oficiile poştale. 

Caszle de economii de.pe lânga oficiile. poştale din Aus 

tria s'au faființat prin legea din 98 Maiu 1SS2. Activitatea a- 

cestor «case se mărgineşte la economii și la traficul de cecuri 
şi clearing. Acest din urmă are o însemnătate pentru comer: 
ciu şi se intrebuințază cu deosebire pentru acoperirea contu- 

rilor (facturilor), precum şi la incasarea datoriilor. - 
“Traficul da cecuri şi clearing al casei ds economii -: 

din Budapesta), de aseminea şi la fiecare oficiu poştal (loc . 

ând de depozitul său, mandalând prin cec sume, ce se“ 

plătesc imediat unei persoane sau unei ficms anumile, ori 
sume, ce se trec la contul unui alt asdciat. 

La aceste operaţiuni pot luă parte şi.acele persoane, . 

ce nu depun la casa de economie. Această participare este   * 

„Cine doreşte a întră în relaţiune de cec poale declară. - 
aceasta prin un imprimat, ce se dă gratuit de orice oficiu | 
poştal, cerând să i se tremiţă un cirnet de cecuri dimpre- 

“Această cerere- se lremite recomandală ofi:iului casei 
«poştale de economii din Viena prin orice oficiu poştal, ală- . 
turându-se la formularul de mai sus suma de 3 coroane 
„Pentru carnetul de ceturi,. altă sumă (cel puţin. de 29 h.) 

s
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pentru recipisele de primire şi de depunere,. ce s'au co- _ 

mandat (2 h. de bucată). -.. a 

Comercianţii din Ungaria . sau din străinătate tremit 

pe cheltueala .lor banii şi declaraţia de” participare. 

„Oficiul casei poştale de economii poate refuză cererea 

de primire ca asociat a unei persoane îa “instituțiuaea de . 

cec fără a arălă motivul. e 

“Dacă persoana respectivă este primită în institutiunea 

de cec, atunci oficiul casei poştale! de economii deschide peti- 

tionarului un cont şi îi tremite cecurile comandate, carnetul cu 

'recipisele de primire, precum şi trei exemplare de imprimate. 

- Aceste imprimete servesc pentru a comunică oficiului 

casei poştale de etonomii semnaturile. acelor persoane, cari 

au dreptul: de a emite cecuri, adecă cari pot dispune de 

“ depozitul-existent. Imprimatele' se complectează 'şi să. re- 

napoiează :oficiului casei poștale de economii. Chiar când 

-* onmai proprietarul contulvi va semnă cecurile și atunei 

“formularele se vor îsapoiă. Seminaturile anunţate sunt va- 

labile până ce proprietarul contului dispune altfel. 

Participarea la iastiluția de cec cuprinde şi 'partici- 

parea" la: instituția” de clearing, în caz. dacă persoana res- 

- _peelivă nu a dispus altfel. DI ae 

Depunerea fundamentală de 100 “coroane trebue să se 

facă (in timp de o lună dela data primirii în instiluţiunea 

de cec) la oficiul casei poştale de economii sau la vre-un 

oficiu poştal prin recipisa de primire şi de depânere. Dacă 

suma fundamentală nu se depune în timpul arătat, alunci 

contul se anulează. - a o 

-- "2. Depozite în relaţiune de cec. 

pi 

| Depozitele în relaţiune de cec. se pot face prin urmă- 

toarele, mijloace : e , 

- a) Prin recipise de depunere. . .. N Sa 

o pb) Prin mandate poştale, prin mandate poştale de ram- 

Durs şi prin mandate poştale de comision (ordin poştal). 

c) Prin creditarea sumelor rezultate din încasări. 

d). Prin-creditare în relațiune de cec.
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| _ e) Prin creditarea: sumelor dela efectele, ce sunt'de 
„plată la casa de economie a. oficiului poştal. 
e) Depuneri prin recipise de primire şi de depunere. 

-. Recipisele de. primire, cari sunt tipărite pe _o' foaie 
împreună, cu reripisele de depunere. şi cu cupoanele, se eli- 
berează de călră oficiul casei poştale de. economii în car- 
nete de '10, 20, 50 și. 100 de bucăţi cu preţul de: 2 h. bucata. 

„Aceste recipise se comandă pentru iatâia - dală cu o- 
cazia tremilerii declaraţiunii de participare la instituţiunea 

„de cec, iar.mai în urmă se pot comandă prin un formular, 
ce se lremite pentru acest scop asociaţilor.: La întâia co- 
mandă-'se alătură suma. respectivă, la comandete urmă- 

“toare se cere să se-descaree din cont costul acelora !). - 
„- “Pentru a efectuă o depunere. se. complectează cu . cer- :- 

neală o recipisă de primire. (recipisa de primire cu recipisa 
de depunere), care .recipisă se prezintă unui oficiu poştal - 
dimpreună. cu: suma respectivă, Funcţionarul poştal, dupăce 

"a primit. suma, semnează recipisa de primire, o. stampilează 
şi '0 renapoiează pe:soanei plătitoare, ca dovadă de depu- 

“nerea făculă, iar recipisa de 'depunere 9: separă şi: o țre- 
mite cu socoteala zilnică la. oficiul casei poştale de ecuno- 
mii din Viena: Acesta înregistrează (indată ce soseşte Te- - 

„cipisa) depunerea în contul: respectivului pIoprietar al. car- 
netului de cecuri și il inștiinţază despre aceasta prin. un 
exlras.de conl, la.care:'se alătură : recipisele de depunere. 

„ Pe dosul recipisei de depunere se poate scrie propri- 
etarului contului, punându-se o.marcă'de 5 h. | Sa 

Oficiile poştale nu primesc recipisele de primire şi de 
“depunere, în cari'se alla ştersături, corecturi, trăsături sau 

orice fel de schimbari, fie în textul tipărit sau în complec-. tările scrise; tot aseminea se refuză recipisele de "primire 
sau de depunere mânjile sau rupte. -.: - 

1) Toate recipisele de primire şi de: depunere se. imprimă (îna- inte de a se eliberi) în oficiul casei poştale de economii cu numărul contului de” cec,-pentru care sunt destinate, iar recipisele de primire se mai imprimă și cu numele şi adresa proprietarului contului. 

e 

îns 

 



ia 061: 
»b) Depuneri prin creditarea. sumelor dela „mandatele postale. 

Fiecare proprietar de cont în instituţia de cec, care; 
locueşte în Austria,.. poate. cere, ca sumele ce-i sosesc prin 
mandate poştale (exceptându-se . „mandatele, telegrafice). la. 

oficiul; .poştal din localitatea, . unde . el domiciliaza, să i. se. 
treacă :în „creditul. contului său, de cec dela „oficiul. casei 

poştale de economii. | i 

Pentru acest scop. proprietarul contului, (afara, de cei-. 
i ce. > locuese în. despărţirea | din Viena) . autorizază, prin .0, 

procură legalizată (ce o.predă la. ofi ciul poştal dimpreună 
cu un număr: corespunzător de. retipise de. depunere ale 

contului său) pe oficiul poştal, ca. „sumele, ce-i sosesc. prin, 

mandate; „poştale, să i se.treacă- la. creditul, contului său. 
Sumele. «mandatelor poştale . sosite, se, trec zilnic în, 

contul. proprietarului întrebuinţând o recipisă i de, „depunere, 
iar; cupoanele mandatelor împreună cu chitanțele de primire, 

„se tremit; „proprietarului. :Mandatele se-tremit. oficiului ca-, 

sei poştale da economii pentru-încasare şi creditare. 
„Proprielarii de cont, cari locuese ; în; desparțirea 1 

cipise. de: depunere). oficiului de. mandate” “poştale. dela.. “of. 
ciul poştal . central,: “prin care autorizază „oficiul ;casei ; poş-. 

tale: de economii dea: încasă, şi. “nandatele, poştale . şi, de. 

„a-i, credită, cu valorile respective. In "acest caz, ;cupoanele. 

dela mandatele: poştale, nu: se, „expediează de oficiul. poştale, 

„ci :se; alăturează. la: „extrasele, de „cont; curent (în „ari, „se, 

de: economit. sot pa po DR 1. iz “ta E “curte Ene 
io Ju Mandatele poştale; ce: reprezintă. sumele efectelor In- 

casate, şi mandatele poştale din străinătate; se incasază, nu- 

mai! când sunt tremise la. adresaţii: din, desp.. I din, Viena. 

ui Toţi; proprietarii, de cont pot; dispune,, ca „mandatele, 

poştale să lipse. adreseze în. modul, (uEmalor:,, ii, as ii 

Oficiului casei poştale. de economii, ia tsrtueea rit 

„(penru dnul N W. din A). 

. | Viena. 

36



“ja îti: de cazi” 
ilicasare! >D iii 

"j Piopiteigaii dă cont pot: dispune? ca: sutiiele iue:rezultă: 
dilata Sarii de: efectăr: prin! linijlociiga! : oficiilor *poştale: 
(edine: penirutii incasarea 'de' tfeâle): 'alatînniiterioru IlAus-: 

“triei: cat şi: al Ungariei şi al: Bosnieişi Heiţegovinei :să se' 
iremiţă spre creditare în contul, lor oficiului: “casei poștale 
de” ecohăinii”! diţi: Viealr: Beriteă7îicăsti: scop? Bi:oprietarul 
respectivului. 'Sonti ivaifâcg! onotițăr în: pârtea) dă -j6s'ă:bor-! 
detoului: :de jbcăsâre! zilrial 

sui u'tiebâa“nici 9: ora: psaltra 
jo să îtiorauiq ornoat'i 

i 

3 
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Şi lVasenina? 0 55) bizoo gsosn “3 In: 'asifel de căzuii “Oficiul: osfăl Tttenite “riandatul: p6ş tal: “Oficiuiui Casei: “poştale ds: stonâânii- “din Vienăti “iiiloc să-l adreseze eoisiiteritului/ A ărătând: re "cupon?! pe! lângă! nimele" și “IOcuința* “prirhitotulăi, “ordinului: *poştal:: “(borde- Dra nori 

roului: efectelor" de: incasaty: şi” numele! şi: 'adresa:ccomiten= tului 7 mădul Mitiătoi': ii Ioan“: “Winter” “din:Graze<pentrui . cieditare! “ini Scot ÎN? plai alui! AntoneStlivârz»iidin: 

    

   
Briion:; iiboio î0 onarenui winag iisz9n069 £5 sta :0g is: 
it: “ăstfăl “poate! poceda şiticel ce trăită ceva cu: râțăbărș, "dacă? “este” iproprictaii de cont ășiedaca! voeşte ca: 

  

sâ: îsennuză! sură. tambutsului i:pie! “er6ditătea-i :înlcontul= . său dela: Gficiul: cașei! “poştală dE--economiiz: “Pentritc acest scop! “ rEspeătivuliptojtistai? decat va) adresă: uficiulăi! casei! poştale 'de ecoitoniii diâVigaă: înăadătut'“ poştal:o dez. rătaburs” alipit ia Bile lina? păgtăli qe2 “expediție”! (foaia: de; expediţie, feacnt) "Seriiiidope “duponiul! “andatulăit “pe! “lângă numele? şi? “locuință: Celui: ce? primeşte CGbibctul:u tr&nnis! cu * ramburs. și numele şi locuința sa d. e.: „loan: “Winter din: Graz pentiu - crtdjiăre “ju contul“ Nestzog pls “ui: “Anton Schivariz” din; Brie: ui ina n ni „zicea olvisbang ti Î2 „oaza ;.Peniru: incăsarbati şi: îi creditârez “viănidatelorE: poştale! 
Part. 

oficiul: Casei “poştăles de! ecohotiii calcul6ază 495: proviziune de 2'h. de fiecară: ihătiaab* doâsta:”iroviziuni se scade din contul respeciiş* SD 90 în20 aataţe O, ” | if aid A “i Vize tidaco în | Dirauif 
Sa cc 

ri 
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9 e): Depuneristprânnereditareaustmelore, Cei rezultă, . din 

încasarea. fetele 531 îa ro hnsni 

4 NI “in ajrut 

Oficiul e casei “otel de. economi înca sază în toinision 
Gi 

; n 
beri crize d i: set) Si iz cet IDEI 
„pentru, posesorii, se săi de, conturi bolile, Pi măndate, a 

creditive, cupoane, “facturi şi “alte doc iimentă: “ce Sint ide 
stie 

plată, îns, Viena,, creditându-le. „conturile cu valorile încasate. 
Seira SAI tatal ID SIL 1 Cid se Sa 

“zid ob hr 

Di 

  

Dinca cootinas si 
d) *pipiieri “n rel i 

ai 
A pinie , - 

MIEL 09 ai ŢaT aa za Îi Big 

= Dacă un proprietar de cont ia parte “la instituţiuhiea 

de clearing, „atunci, cecurile, emise în favoarea sa se trec - 
N 

la contul” crdaitulăi “sau de câtră “oăciul € casei“ poştale de 

economii, fără ioştiințare prealabilă: şi numai acelea se a- 

semnează , pentru; plată, în numerar. cari, „conţin  observaţi- 
si 

unea î “Ta tară “de instituiunga de eicaltinei II ras Enora În! iuiisog 

  

î 

17 & fps 

C), Didi Driii crzaitapăa stats ijicasale caen fOocir- 

ci pai “jeniele: prezentale Sprăc: “plată: 1â:: oficiile" aia (5 
- te: 
SD îi iul) iti casei. poştăle! de:teconioiiiii. 23 03 „HSICI693 

„(Sricotod: 2 09% cb olsinsinstirit tarzie 25 

salii: Propristărultunui:: “document; (poliţă;>mandat,-obliga- 

iune, ele.) poata;.cere: creditarea.: în::contul=:său; în cloe=de. 

plată:în“numierar> Caad: se.tremit.- astteli. de! documențe re“ 

ţatorului, cănd: acesta: &ste; proprietar::de; ont. RI la: oiicial, 
zultatăl? esle;:șau? “pumăi,-credilarea

;sumei;-în; icontul tremi-, 

date poștal: pe; chelluală șa, icândi:el nu s participă, la instiz 

tuțiea” de cec. „olyazore 9 ÎSmv2 8 599 94 CI 
Za! n. o. 

.. . a 

_ casei:poştale :de 6conomii,esâu tremitereaubanilori prio mana 

3. Rambursarea în celaţiuni de cec. 

Depunatorul dispune prin cec de depozitul său. - 

“Cecurile se eliberează participanţilor la instituţia de 

cec de cătră oficiul casei poştale de economii în carnete 

“de .50 de bucăţi cu pretul de 3 coroane de carnet, dintre 

„cari :2 coroane, reprezintă taxele de timbru, iar i coroană



. - . 

— BE 

cheltuelile cecurilor:: -Formularela' nuue : de cecuri. se co: 

mandă ca şi recipisele de depunere. 
„  Toale cecurile înainte de a se oliboră se imprimă în 
oficiul casei poştale de economii cu numărul respectivului 

cout de: cecuri. şi cu numele şi adresa proprietarului « „Con-: 
tului. | pi 

In punctele următoare se cuprind tegulele - 'de urmat 

la emiterea cecurilor precum . şi, deosebitele feluri de dis- 
puneri « de > depozitul proprietarul contului. 

2) Ordine generale despre emiterea 'de cecuri, * 
pie EI 

= 

Un cec poate fi emis numai până la cuncurența de- 
pozitului proprietarului de cont. a 

„Ca depozit. disponibil este acea sumă, ce se vede din 
cel din urmă. extras de cont al -oficiului casei . poştală de 
economii; ce se află in mânile. depunâtorului (duţiă scăde- 
rea sumei- -fundamentale - “de -200 de coroane). . 

'iCecurile. trebue 'să se: întrebuințeze: in şirul numerilor 
şi să se complectează în: mod:corespunzător.:::.: :.:i i 

“Pentru “a: 'Inlâtură -vre-un' abuz""cu cecurile : emise în 
ceeace priveşte” suma, emitentul trebue;:să. reprezinte suma 
asemnată' pria ajutorul! celor:4 rânduri de. cifre -: dela cec; 
tăind din: fiecare! 'rând acele cifre,: ce:-sunt mai: mari ; decât. 
miile, sutele, zecile : şi unităţile trebuitoare” la. reprezenta- 
rea pe cec a sumei coroanelor. E Ia 

“e ! pir pi . d) i air fa Bettina 
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m —în-rândul “zecilor. de“( 

în rândul miilor ră- ( 

_ ci | — 566 - 

Aşa d. e. pentru su 
1; Cifrele 2—9 din rândul al doilea (miile) 
2- Cifrele 5—9 din rândul al treilea (sutele) 
3. Cifrele 7—9 din rândul al patrulea (zecile) 
4. Toate ciirele rândului al cincilea (unimile) -- 

cifiă'1"(odată-10.000)-egal-10.000 

ma de 1 1.460 de coroane se vor iăiâ: 
4 H 

( mii rămâve U | 

mâne la urmă (Cifra L (odată 1.000)egal 21.000 
în rândul sutelor ră (.. i = 

mâne la urmă (C 
în rândul zecilor ră-( -. IERI 

mâne la sfârșit (citra 6 (de.6 ori 10) egal . 

ifra 4 (dei ori 100) egal =. 400 

60 
„în rândul unimilor nu rămâne: la sfârşit. 

Mi
il
o 

[z
ec
im
i 

de 
mii

 

nici o cifră, & 2 Total: C. 111460 

19.000 |: = 

| 
| 
i 

| 
1 taia "12000 

RIS Să 

s
h
 

      

| 
Su
te
le
 

] 
* i 

400   

    

  „tăiat: _ 60       
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„11.460 
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oua Cand se. erâit. cecuri. mai, mariu(l8, de,.19.998,„de. coroane 

nu: u: Segtaie mici. o: €ifră, deuconțrolab hei zor iveco ciutuigito ” 
INS 

poz După acesti sistem.suma!,s se, poaţe; schimba. in. cifră 
Ia pi 

mai micăsiiar nici, odală;în.0 cifă mai „Mare: isi sir 
faiăt 

“Helerii (banii) se scriu. în cifre, “în locurile, reșpeetiye 

ale. cecului;:t;fără, ase» avtă in, vedere, aceși, sis stem de 

controla sicriu ciao aa nani nib ini 

viu «Semnatura. de, pe, ceo trebue. să, „corespundă € cu aceea, 

care a lost tremisă oficiului casei,; Paştaleus de, economii. 

suna Nu trebue; săise, elibereze, cecuri. cu; „corecturi, r răsă- 

tari sau; observaţiuni. printre; „rândurile; ipărite, - liniei 

:suiaCecurile; în, cari Sau. facut, greşeli, „Se, anulează, pia 

linii crucişe. „(scriind 'expresiunea, “<anulut>), şi. se. tremit, of; 

_ciului casei poştale de economii, din. Viena, spus: „ul u 
, 

Oficiul. casei postale::de.; economii nu garantează: pen- 

tea, 1 paguba. eventuală, ice ax puleă rezultă. “din. perderea sau 

„abuzul, cecului. Prin; urmare, „propriekarul - “coritului;; “trebue 

să păstreze cu; ingrijire, carnetul. „de, cecuri şi în. az, de, per: 

dere a. unui cec. sau, a întregului | carnet, de, cecuri, va in- 

ştiinţă despre. aceasta. numai, “decât, „pe, oficiul, casei vpitale 

de economii. teaca a d acut 

„i. „la earnetul de; cecuri, inaintea, fiecărui , "plămenet + se 

află. un:cupon,:care: este ; prevăzut, eu; acelaş, numâr, ce-l 

are; bianchetul ; apărţinător.. Așest, cupon oferă, proprietari: 

„lui: carnetului de. cecuri ,posibilitatea,,., ca,, să-şi facă : 'obser- 

vațiunile trebuitoare despre. starea depozitului (bunului) 

său, despre suma luată. cu cecuri. şi despre persoana, că- 

reia-i s'a dat. cecul... i... im e i 
4 

    

b). Cecuri. de plată la Durtătoi: la cassa 'oficiului casei poş- 

tale de aconomii din, Viena. 
| 

Zi Iu „i pata a pui 

i Dacă propristarul contului doreste, rca “plata:s sumei 

avizată prin cec da Cusa, : "oficiului! casei: poştale. de econo- 

mii din Viena, să! fie facută Za purtător, atunce: “predă sau 

tremite. cecul” la 'acea : “persoană sau: firmă, căreia voeşte 

săi 'platească; negirându-l. EEE
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Posesotul - cecului - poale. să -incaseze suma la -cassa 
“oficiului. casei poştale de” economii din Viena: în timpul oa- 
relor de 'cassă, fără nici' o altă “formalitate sau poate să-l | 

„vânză mai departe. (în timp de (4 zile dela emiterea lui) 
ca “mijloc de plată, negirându-l.. 

. Cine predă la cassa oficiului casei poştale de econo- 
mii din Viena cecul emis în regulă, primeşte momentan 
suma, presupunând că este de ajuns depozitul disponibil 
al: proprietarului contului. : 

“ Dacă cineva „prezintă cecul spre. plată după treceria 
terminului de 14 zile, în cazul acesta oficiul casei puştale | 
de economii este în'drept a refuză - plata. De - aseminea 
cassa amintită are drept” de a refuză cecurile - girate « sau | 
cele adresate la 'o persoană anumita. 

Proprietarii de cont în .instituţiunea de cec a: oficiu- 
lui casei poştale” de” economii pot dispune să se treacă: în: 
creditul contului lor suma unui: cec, care li s'a tremispen-, 
tru incasare la oficiul casei poştale de economii, în loc de 
a-l incasă, Pentru acest scop vor notă. aceasta: pe :dosul 
cecului semnând acea': 'notiță' şi vor tremite . „cecul. la oficiul 
casei poştale de economii. 
“Dacă posesorul: unui czc la purtător n'are , conta ofi- 

„ciul casei poştale de economii, atunci tremite cecul şi cere 
"ca 'suma să i se. expedieze. Suma: respectivă 'se remite” prin 
mandat poştal sau prin scrisoare de valoare, Scăzându- -se 
cheltuelile' de porto: Ia e 

  

c) Transferări Brin asemnațiunile (mandatele) oficiului 
casei „Poştale de economii. - 

- Dacă propristarul contului voeşte, ca a plata să nu se 
facă la: purtător, ci: lui. însuşi .sau altei, ;persoane /u. anul 
din locurile.'de colecţionare (la. vre-un, oficiu poştal din ţă- 
rile austriace), atunci emite un „cec scriind pe. fața aceluia 
inainte de' semnatura sa. adresa persoanei “ sau ficmei, că- 
reia voeşte a i se face plata. Pentru a. se îolătură” schim
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„_bări. şi alte confuziuni. este. bine, ca adresele;să fie precise. 
-şi lămărite ; adecă la localităţile: mici :se va. arătă . poşta 
ultimă;.iar în oraşe.mari se va indică pe cât.e posibil lo- 

“cuința! adresatului, arătându-se strada: şi, numărul :casei. .... 
; După aceasta proprietarul tremite. cecul; la oficiul: ca- 

sei -puştale de economii din Viena. Acest oficiu tremite 

“ persoanei :sau firmei: respective un mandat de plată,; care 

se poate înţasă în locul de colecţionare. (oficiul poşlal) în-. 

semnat în dânsul. 

- Mandatul: de plată se. dă. deschis, adresatului arătat în 

dansul sau împuternicitului acestuia “în acelaş 'mod. şi cu 

aceeaş garanție ca şi mandatele poştale. Primitorul man- 

datului poale să separe cuponul mandatului inainte de a-l 

prezentă spre 'plată. Proprietarul mandatului i primeşte suma 

înscrisă la, sebimbul predării. maudatului. i | 

d) Tramsferate La 9 a îreia person prin mandate poştale. 

“: Pentruca şi” Uogaria - şi străinătatea. să poată '. parli: 

- ca după posibilitate: la uficiul casei poştale: de; economii, 

se: 'pot asemnă cecuri pentru : a se face plăţi: la persoane, 

cari locuese în Ungaria:sau „in. străinătate. - Pentru acest 

„scop proprietarii de 'carnete! de cecuri. trebue să emilă :un 

cec şi să: serie pe fața aceluia înainte .de semuaturile lor 

(n locul liber destinat pentru adresă) cuvintele: :: „Pentru 

einitevea unui mandat poştal d-lui. N,- ÎI. în N.“ sau «Pen: 

“tru tremilerea unei! scrisori de:valo sre d-lui W.. N. în. N. 

Şi să tremiță acest! cac la oficiul casei poştale de economii 

-din'Viena. . e 

Suma mandatată prin cec “poată să fie arătată | în va= 

- doare” ' austriacă, sau 'după țara. 'de destinaţie în mărci şi 

pfeniizi ori în frânci şi centime.:. Dacă se cere, ca -banii să 

se remilă prin 'scrisoare de valoare, atunci suma. manda- 

tată prin cec se '“însamnă în coroane. iii i, 

“ Oficiul: casei: poştale - de .: economii :.emite.: in: “băza 

unui astfel de. cec (conform . ordinului : emitentului) un 
- ” ” | „u !
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mandat piştal-sau:'â: scrisoare: de «valoare şi: tremite:-man- 
datul: poștal; eventual scbisoareă! ide !valoare;: la: adresa” în-: 

semnată?pe: eee: Pe! lângă : “Suma imandatată se “mai: -puiie 

în contul irâspeulivişi: porto mandatului; eventual: al;:scri-- 

scrii de: "valoare; 'arătându- -s8: sctastam'în “extrasul :de! cont 
„enrent:i : 

* Dabălrsunai trebue să! se! asemneze “prin mandat, tele- 

EA atunci 'aceasta:se' va iînsemnă. pe cec: ici ua 

ie rii fra 

e) Ipânsfârări la oiă treia: "persoană prin crediiare. 
oii „ie i i isut Dica 

pt tr 3 i . 7 printr DT ab ua o Cidzitţ fi 

  

     
instituția, de clearing.).. 

tai iii 

           a tz pai. fiat Țarat ini 

“Proprietarii, de; caroete, de. cecuri. pot, să- şi, facă. “plăţi 
reciproce, tremițând; un ;cec oficiului „easei poştale. de. eco. 

nomii, pe care seriu în locul destinat pentru adresa - primi. 

torului: următoarele cuvinte.:. „Pentru -creditare. in, contul 

Nr... al d-lui N. N. în N: a Dupa “aceasta se iseălese. 

In asifel 'de'cazuri:sumele. cecurilor:se. “descarcă 'in oficiul 

casei poştale. de 'econoinii 'din un; cont:;şi :se.. trec. în,.all. 

cont, fiind inştiințaţi. amândoi proprietarii. de. „carnete , de 

cecuri (prin un extras decont) despre inregistrarea făcută, 

în: mod: relativ: despre sturea : :depozitului lor, o. i-a îi: 

": “Dacă: proprietarul: unui carnet de::: cecuri. doreşte, ca 
toate cecurile. emise. în. favorul: său, chiar dacă n'au obser-. 

vaţiunea de mai Sus;:să lio'trecute la creditul contului stu 

fără altă dispoziţie, atunci: trebue sâ- anunțe oficiului.casei 

poştale de economii participarea sa la înstituția de cleari ng, 

pentru care scop primeşte o invitaţie impreună cu; „forreu 
lariile necesare pentru participare; ;..i 

“ Oficiul casei poştale de economii; face. o. lista “despre 
toți acei proprietari de cecuri, cari. au intrat în. instituţiu- 

nea de: clearing,'această -listă ; apare. odală. pe: an şi, este 
complectata după trebuință prin suplimente. . 

" Prețul acestei liste -este de 2 coroane,.anual. pentru 
aboriaţi. Se. vând și :nuinere separate din ac este liste si 

4 

 



p | 25% 

  

+ 

- oa a aa 
zii nino: ilaioota “ tri hei e ir x E jnar _ 

anume .0; listă, „principală costă” & 1.00, iar. gl listă” sipli 
Dania iti ' E 

mentară 40 de h, pp gti IL3 Bi c3iî. lizob 34 

e az: 

iai Dacă, un. „cec emis. în “Tayotii! "i “Proprietar” ag Căr: 
..3 esa 2,47 

nete. de cecuri,. are „participă | la instituția “de rleăring, nu' 
. se: tremițe pentru” ! ereditare, ci pentru platină înutnerari, 

atunci, emitentul, “trebue.” "st arete” aceăsta în: “făța: cecului: 

cu; cuvintele; âfară, de, iustituțiunea. de. cec, a iii JO 
iata) rar 

La asemnaţiuni de sura€ “de. hăni în 'conto gito' a 'Bânx 
cii, austro- -ungare; trebue să. se adaug i in “dosul! ceziilui. “up 

zeii: Su N iti atojouti , 
mătoarea. formulă, de. indâsare : : 

„Pentru transferare. în, contul . 
„19 . 

la, „Banca, auslro:: ungară, în. în 
Piti ai di fa trofu cui a iba e, 

(Semnatura), . 

  

(i Hara dz “Aia I6ciil) 
"a Se ii taes Up sl ali! 

             a? . - 
Be A sa Tarii 

ai „E, „Încasarea, «Îgetelor, 
a Ii it citi Ofiuta i lei + 

.) „Ei a    
” Proprietarii: “de cont pot'6 cere 'întăsarză efectelor in 

ue Oficiul casei poştale de economii încasâză polițe; ian: 

dale, obligatiuni, “facturi, ete. | în valoare” austriaca ! și cari. 

probează o “datorie. ” pati i a oi stnisia 
 Polițele de : “plată în, “Viena” liebue' Sa 'se ' prezinte 

pentru” plată: la oficiul” casei poştale: de” econoinii; însă po- 

pr . ie FE IP ii 

liţele, ce sunt de plală in. o "Jocalitate! afară! "din! “Viena, 
se 'domiciliează' la” oficiul: casei poştale" de 'econoihii prin: 

formula : „De plată la „oficii casei „Postale, de econdraii: 
din Viena“ e i 

” Cererea” pentru, incasarea anui “efect se i face: astfel, că, 

proprietarul contului: “emite” un“ câc de: “Valoara! "electului, 

  

seriiad pe laţă în Tocul rezervat pentru: “adresă : „Pentru 
incasarea următorului efect notatii: 'de'useminea : 'arală da: 

tele principale .ale „acestuia şi. se, iscăleşte, Este ia. iatere-. 

sul depunătorului, 'ca să 'deserie efectul cât se poate, de. 

complect, penlruca să nu se. confunde cu -altul.. | 

„.: De.regulă pentru, fiecare efect. „se einite. un. cec; nu-- 

mai Ja efectele, cari se incasază in “aceeaş zi, se face un 

singur. cec pentru suma întreagă; a efectelor, în_acest, caz



se anexuză la cec o specificațiune a efectelor, scriindu-se 

pe. dosul. acestuia cuvintele : „Peniru încasarea, efectelor... 

însemnate în consemnaţiunea alăturată. 

Cecurile cu eventualele consemnaţiuni se tremit îna- 

inte de scadenta efectelor (in coperte oficiale) Ja oficiul 

“casei poştâle.. de economii, servind. totodată ca aviz. “Ele - 

pot:însă să se: tremiță şi proprietarului efectelor, iar acesta 

le prezintă sau le tremite deodată « cu. efectele la „oficiul 

„casei puştale de economii. ă - 

Efectele pot li. erezentate la. casa. oficiului sau 'se pot 

tremite din. orişice loc la oficiul : casei „poştale de econo- 

„mii. La prezântare se poate cere plata în numerar a'su- 

“anei-'sau creditarea în contul: proprietarului efectelor ; când 

efectele se tremit, atunci tremiţătorul este credilat cu va- 

loarea acelora, dacă dânsul are conl.Ia oficiul casei poş- 

tale de economii, iăr dăcă nu participă la. instituţiune de 

cec, banii i: -se tremit prin mandat. poştal, scăzându- -se 

<heltuelile respective. 

Pentru incasarea unui efect oficiul: calculează + o pro- 

“viziune de 20 de h., cu care debitează contul aceluia, care 

:a emis cecul. cu scop de a incasă efectul; . 

, Efectele, pentru, a căror incasare „NU “exista acoperi- 

“vea „disponibilă se renapoiează. - PE 

Proprietarul: contului este înștiințat despre i incasarea 

efectelor prin un. extras, de 'cont: 

Efectele incasate remâu la oficiu, unde . se pstrdaiz 

imp. de trei ani. -Dacă în acest: timp emitentul cecului: 

cere un efect, atunci, trebue să tremiţă oficiului o -chitanţă 

de primire şi numai „după. aceasta oficiul “tremite efectul 

la adresa” arătată de: proprietaral” contului. a 

. a Confirmare despre starea depozitului; a 
DRE aa : ERIE 

 Fatrasele -de. conturi (în: cari se: arată operaţiunile 

-iâcute),: pe cari le : tremite zilnic oliciul' casei poştale de 

-economii participanţilor, se “consideră ca: confirmare - ofici- 

ală. despre toate depunerile făcute. şi despre 'rambursări. 

 



    

— 513 — 

5 Dobânzile “depszitelor în relaţiuni de cec, iii 
pai te . e ia Lie N SARE A aa ii in ; 

ăi Depunerile in! "instituţiunea “de: cecuri. inelusiv! depune- 
rile fundamentale „produc o dobânda de Dori iii 

6, Taxele peatru iatecbuințairea: cecurilor. : 

Pentru îatrebuințarea cecurilor: -pe lânga taxele. “deja 

amintite se''mai platesc şi următoarele taxe :i::- i 
1. O taxă- de. manipulare de'4 h. de fiecare inregis- 

trare, [iepuaere, mandat, „creditare, debitare). 

  

„Cu. "toate acestea, sunt scutite ide proviziune : i 
zi ea i 

“a, Debitarile “tn "afacerile de: elearing. 
b) Sumele, ce. sosesc prin. “mandete! poştale” “pentru” a. 

fi tremise... oficiului ' casei poştale: -de: economii. ir ue 
SE O), Sumele descarcate! (scăzute) 'din' cont în uroa cum- 

părării, de efecte de stat pentrn contul” participanţilor” în 

instituţiunea da cec i iii 

d) Toate taxele, proviziunile,. elc., ce se scad în so: 

rul Sficiului casei “poştale da” economii, pg 

” Corespondența oficiului casei “poştale : 'de“ economii: “SE 

a organelor! sale:cu participanţii la“ afacerile de“ “cec: este 

scutită de purto..,., ob iesita pi e 

Cecurile emise în instituțiunca de” ir atidate nu sunt 
- supuse ; nici. unei. alte, taxe, decât, Ja; taxa; fixă de 4. h. -de 

fiecare, „bucata... pui ia ies il: titi Pi 
, Sunt.; scutite, de timbru şi. dei taxe, deelaraţiuoile, ce. 

se “alatura la „cecuri, de, cătră,, emitentul. „acelora, în, 'contor= 
pda € 

mitate cu prescripțiunile stabilite “pentru afacerile: de, ce- 
fisa 

curi, precum. şi,: declarațiunea;- prin, care; 0 a treia peisoâna 

- este: arătată: -ca iprimitor: -a- sumei; „mandatale; de ăseninea a 
sani 

| ee , 
ze iii ia Pi GET 1 iii rca st slptzog [a * iti Paati 

. .
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-ordinele „de: emiterea: .de mandate: „poştale,:, încasarea “de 

efecte, etc., apoi procurile eliberate pentru oficiul casei 

poştale. dei, „economii-şi, confirmările;;de: primire, dintre ofi- 

ciul casei! poştale: de economii, şi dintre, participanţi... 

De aseminea sunt scutite de timbru şi de taxe extra: - 

“sele de cont,:ce:se:tremit: iparţilor: descătră, oficiul. „casei 

postale, de economii. 
„at ui oi “ali 1559 & sonica daniei onianut!          

    

             

-ci Ti 

    fara pure a St sutat 
„Dacă; un; proprietar de. “caiete” de. cecuri îşi "schimbă 

Da cita 

ema Și, dacă. „dispune, ca. ca “contul; ce există a “oficiul casei 
sprit 

poştale * “de economii, să “is” tiecut asupra. “firmei” “noue; 

atunci, „krebue să, arete aceasta oficiului şi” “să 7 declăre,” că 

firma nouă este, în “arepi.. a: dispune . de Sunul! Său. „depus 
tza 

la oficiul casei postale. de, “econoniii. in, “timpul”, „seliimbării 
firmei). precum..şi “de. Eventualele stime, “depuse! iti 

“cu veciiile recipis de, primit 

cp ga otodală ) “proprietarul, contului sd Da zii FE > cai 
netul, „de; cecuri, cu adresa ficraei Vechi spre, â A se, eliheră, 

dida a O diac 

-un alt 'carnet pe numele “Armăei noue,, însă, “cu “nuimacul 
contului; Vechiu., «5 32 ata isa aa A 

Recipisele de primire, Și. „de: E prevăzute e cu 
firma-veche.sunt Nalabile,. iar, sumele: -depiise.. cu: „acelea îni 

contul: vechiu” se; inreistrează. n, favorul: firmei Doug. _ 
pda SI ci si 

  

   9 casci Ţ 

emite * “ orititijui 'eâr- 
pis, i 

  

i
 

    

  

2 DAS mii 
si 3 Ti) să ii97 e „8. Inchiderea contului de cec. Sa e mt. : za ua cip ca poetii nt cinta uta usca) 

Lă 2 
- 

  

Oficiul” Casti: “ poştăle'de” ecoioniiii tare? “dreptul: deta 
exclude, pe un, „participant, anunțându-l despre? aieeăsta, iasti 

„fel că Fespectivul participant Bu: hai: “este: în: “drept a: dis- 

pune 1 nai 'deparie” "de bunul : sau 'dintziuă, de câiid:primeşle: 

aceaslă” înştiinţare, + oliliiziz stinciqinozoig cu str 
Size „Insă şi „Parkicipăntul in ibstilăjiă: de! icee şi:de clearibg' 

poala: sa“ se: 'Letrăgă! oriişi: “când, înştiințând despre: aceasta: 
pe oficiul oasei poştale de economii şi renapoind carnetul 
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„de cecuri. Rambursarea'-depunetii: "fundamentale se face 
- după 15 zile dela sosirea înstiințării,. | tat eee pt m? . . “ Pentru “eecurile neinttebuințate, ce se lremit oficiului, 

| „ “se rebonifică la cerere taxa de timbru. de 4 h. pentru fie- OZONE Dor 7. Titu P care cec. iai pi 
a Dacă după -soldarea unui cont mai sosese plăţi pen- 
tru acel cont cu recipise de depunere, atunci sumele plă- : 
tite se renapoiează „plălitorilor, arălându-se că contul res- pe ă ea a a a20Do Sa o rata ia 

. j NI . : ai d 

peetiv,.s'a.inchis.:... SA AMA a nui 10 OA | i _ Îmi ps 59 tapiserii DIVA ab ius fo 

ME st 
| DD Siabo'zb abou stadii So Asab 
| „Buia fitânzani up) E a . - Corespondentă în. afaceri de cecuri şi elearing cu ofi- 
| ciul casti” poştale de econoinii este reslrâusă la complec- 

tarea diferitelor” formulare, precum şi la avizarea şi contir- 
| anarea plăţilor. | Se 

f nilaaq SII 
Ni 

23 2b i? Sitna ob oeiqioa1 ionu pozotizaoit „ka 
EUL O ză: 

dit. Tremiterea unui cec poştal. 

„LOL Caianot/, Senei] De | Di 53 Linz, 16 lanuar 1911. 
eiatiradol. aibe zubaezoi 

Btsves Domnului N. Schiiler, 
-itoi 2b ahizuA) 

| 
ț 
! 

i 

| . 
Viena. 

| Vi 'CofâPiiă5 'Sâriotiăă to mea dib:10ectirşi îmi 
| perii dă vrâiile ălăfuhatoes4 sisu „3 CE ni [ 
| iQ 1880.70 în un cec “poștăl“spailviăsacopevi | vea, dătorici. de nări "00 săi dia Si 30 Sutiz 03 Drosu pita CZU ituto3 san A 

a Siza "d întznă Ci tobă "stia 

E _1 ec ps bit 'Niedermoserei Asist
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DA8, Răspuns la aceasta. .. i Ea Sa 

Viena, 1 | 78 rnmar 1oi. 

ii : [ANI ! pp . 
. . 

> Domnului 1 Niedermoseri i o 

- i PN a : - o ii a E Dă aaa i Linz, | 

_ pane 
- ! 

- Cu scrisoarea d-voastre din 16 'cl. am: primit 

C. 1480.70 în un cec poşial, pe cari ' le-am: întrebi: 

datoriei d- voastre, ce a scăzut 

  

înfal peniru acoperirea 

ieri. 

Aştept cu plăcere nouele drvoastre ordine. 

E a „Cu deosebită slimă. 

i A Sehiler, vi, 

    

   

549. Tremiterea unei pecipise de primire şi i de depunere pentru 2 

„vărsă e sumă. 
met ms 2 pour 

Viena, 27 Noemwvre' 1911. 

Ta paie; Hainfeld”, 

, „ (Austria de jos). ă 

: Mulţămidu-vă. pentru ordinul, ce ați vinevoit, “a ni-l 

da a 25 cl., avem plăcere, a.vă; icontunică; că,v "arm: dremis 

astăzi. mmărjurile, comandate. n e ri Al 0 

vă anexă. factură, dcestei tremiteri şi” vă rugăm 6 

plăti pentru contul nostru valoarea izvesteia în Sună. de 

C..190.69 la „oficiul poştal “de: “acolo, folosindu-vă de 
Diţe na SN 

„_recipisa.- de; depunere alăturată. e a 93) 
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Rugându- -vă a renoi cât inai în n grabă 01 -diniele d-voas- 

re Semnăni | | 

tură gi 
1 Fac le primi- Cu deosebiti stimă. 
7 Recipisă «e primi a: 

W. Schiiler et Comp. 
re şi de depunere. 

| - . ME 550. Răspuns la aceasta. 
= . . „e 

Hainfal, 2 Deceare Piz. 

- Domnilor N. Schiiler e! "Comp, 

Vi iena.: 

= | | | 

- Confir rin primirea scrisorii id. voastre din 7 a. 2. tr. 

şi a snărfur ilor faclurale cu uceea.. DI 

- Conform -ordinului am depus pentru d-voastră la o- 

- ficiul poştal de aci. - --. RR 
C.. 190.69, valoarea facturii “d-voasira, rugându-uă 

“sc ă Iuaţi nolă de aceasta. | E DL 

A "Ca toată stima. 

Sa Ludwig Lobenhauer. 

Ii i „. a ii | 

531, "Confirmarea unei plăţi primite prin oficiul casei "poştale 

* de economii. : 

a „Kiena, 6 Decemare 1911. 

„Dommi Ludvig Lobehaver, 

“ainfeld 

“Vă mcăelțăniian pentur: i 

C. 190.69 depuse Pentru noi da casa de economie 
„37? 

. 

PN POI a



Poştală, cu cuii dm acoper it ultima noastră “ factură, | 
Vă rugăm a ne onoră şi mai: departe cai „ordinele . 

d-voastra. îi 

| Cu oală stima, 

"A. Schiiler et Comp. 

Şi
 

, 
[
I
A
 

“şi vă comunică, că aiu incasat cecul tremis cu acea în. 
sumă „de 

| 

. Aviz despre emiterea unui cec poştal în relaţiune. de cec. 

a E - Roichenbere,. 27 Mai 911. 

Dammului Rudolf Lichtenberg 79, - 

- Kuttonberg. 

- Suter în Posesiuneu scrisorii d-vodstre din 25 ct 

| 

| 
| 

c, -214.90 per astăzi a]. aci şi scăzând - 
< 7.50 prooiziune şi chellueli, restul “de 

| C. 2713.— am dispus, Ca să fi e. țrecul la creditul CON- 
dulai d- oastre dela oficiul cusei Doştale de economii. 

> 

  

Cu deosebită stiniă. 

N, Schiiler et Comp. 

555. Aviz despre emiterea. unui cec poştal în favorul unui cores- 
pondent din provincie (mandat de plată). 

Viena, 16 April 1911, 

Domnului Karl Lowingei-, o ÎN 

Briiu. 

Am primit ordin dela d-uii Carol Bohun et Sohnu din 
Urfahr, ca să vii tremitem Benirie, contul d-nialor suma ie



i 

C. 3oo0.— în: numerar. - e 

We permiiem a vă anunţă, :că vam: avizat 
Suma de. mai sus prin oficiul casei .poștale de eco- 
OH, care a dispus ca banii să vi se dea de '0fi-. 
„ctul poștal de acolo. Vă rugăm a. ne csnfirmă a- 
ceastă plată și a 0 > întrebuință în. favorul numiţi 

„Jor donati. Se : 
ii ae Cu: toată. stima. .*. 

„N Schiillei” et Comp. 

TEMA 8 

şe. “Leopold 1Vinter de Brtinn emite la 3 Tanuar un cec: poş- 
tal în snmă de C. 759.50, pe care îl tremite d-lui Ernest Klein din - 
Viena pentrn acoperirea datoriei sale de mărfuri. :e a.scăzut la:8. 
Confirmarea: din 11 lanuar. 

"89, N, Sehiiller et Comp. din Viena datoreae d. lui Leopold (lerz- 
berg din Budapesta suma unei facturi din 18 Iunie în valoare de C. 
591. 60, şi emit la 15 Octomvre un'cer pentru ucoperirea aceleia, pe 
care îl tremit cu! clauza amințită la -oficiul casei poştale de econo- .. 
anii. Herzberg « este avizat în aceeaş zi. Confirmarea- din 19 Qctomvre.! - 

  "CAPITOLUL AL OPTULEA 

Sun În calcati d con crule, i 
În d pi, , iuhne i Minele 

> 

„1. Scrisori în afaceri de conturi curente. 

| Fiecare comisiunar tremite comitentului său de două 

ori pe an la :30 lunie şi la 3l Decemvre o socoteală coin- 

plectă despre toate“ ordinele iudeplinite, Această socoteala 

y
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nu conţine numai inregistrarea tuturor datoriilor și pre- 
tenţiunilor reciproce,. ci şi sucoteala dobâvziior, proviziunii 
şi cheltuelilor, precum şi soldul, ce rezultă din toate aceste 
articole (posturi). Aceasta socoteala se numaşte cont cu- 
rent. sau extrus de cont curent, ” „ 

Când tremitem un cont, trebue sa scriem o: scrisoare 
“(scrisoare de cont curenl), în care arătăm ziua încheierii 
soldului, indicând dacă acest sold este în favoarea nvastră 
sau a adresatului; în fiae ne rugăm,-ca să se examineze 
sucoteala, iar soldul să se înregistreze în conformitate, 
dacă s'a găsit exact, avizându-ne despre aceasia, Câte odată 
comisionaul mulţămeşte peniru increderea arătată prin da- 
rea: de ordin€ şi se roagă, ca sâ i-o acorde şi în viitor. 
Dacă comisionarul are mai multe coaturi (conlo separato, 
conto de cauțiune, ete.), atunci va arătă soldul „fiecărui 
cont. | 

- In răspuns la aceste scrisori se va arălă - primirea 
contului curent, iar pentru control se vor repeți indicaţiu- 
vile din scrisoarea dintâiu în ceeace „priveşte ziua închierii, 
a soldului şi a credilării sau debitătrii. In sfârşit 'se arată, 

„că exlrasul de cont, ce s'a tremis, a fost exact și că sol- 
dul s'a trecul în contul: nov.—Dacă: examinând. contul cu- 
rent găsim o greşală de inregistrare sau .de calculare, a- . 
tunci arătăm aceasta şi ne rugăn), Ca să se schimbe soldul 
şi să se înregistreze în. conformitate. Când descoperim mai! 
malte greşeli, atunci acestea pot, î arătate pe o-filă, ce 

„se alătură la scrisoare. - 
“ Casele mai mari, cari tremit multe conturi curente, 

se foiosesc de formulare tipărite, în cari se scrie numai 
adresa, suma soldului şi creditarea. sau debitarea. Fiindcă. 
mulţi comilenţi uită să avunțe rezăltatul exact al' contului 
cureal şi inregistrarea. conformă, de aceca: adeseori se ală- 
tura la aceste „Scrisuri ua formular tipărit, care “conţine 
acest. aviz, „precum şi suma soldului şi. creditarea sau de- 
bitarea (eaportul de calculare) ; acest formular se complec- 
lează de comiteni numai prin semnatura sa, aslfe] că prin:



  

  

, 

aceasta romilenlul înş știnlază foarte vşor pe comisionar 

despre exactitatea contului corent. — Adeseori se fizază un 
termin de. 3—4 săptămâni şi -se: presupune, că contul: cu: 

rent esțe exact, dacă până | în acest timp nu :s'a facut: nici 
o reclamaţiune. . 

: Dacă n'am fixat un , termin şi dacă: trecând un: timp 

“mai îndelungat nu primim nici un aviz: despre exactitatea 
extrasului de cont, atunci ne rugăm prin o scrisoare scurtă, 
ca să ni se comunice cât mai în grabă, dacă contul !remis 

a fost găsit exact, pentru. care. scop ne folosim. de asemi- 
nea de fo'imulare tipărite. — Unii comisionari alătură la - 

scrisorile lor de conturi curente. specificaţiuni amănuntite 
despre atacerile, 'ce le îngrijesc, arătând şi condiţiunile. 

Aceasta o fac cu deosebire .băncile față de comitenţii lor 

din provincie. - 
De multe ari condifiunile- existente de cont curent se 

schimbă, urcându-se dobânda sau proviziuneu în raport 
"cu reterințele generale ale cumerciului san ale-monelelor, 
în cazul acesta comisionarul va înştiință de sspre aceasta pe: 

comitenţii săi. In scrisorile respective comisionarul va arătă 

molivele urcării sau scăderii dobânzii, va arălă condiţiunile 
valabile pentru viitor şi se .va-rugă, ca comitentul” să ia 

cunoştinţă de ele. In practică adeseori nu se răspunde la: 

aceste scrisori. "Cu toate acestea: este bine, ca să se răs- 

pundă la aceste' scrisori, confirmându-se. primirea | scrisorii 

respective şi a condiţiunilor noue.' - 

Comisionarii de mărturi şi .expediturii “tcemit cores- 

| pondenţilor. lor extrase de conturi: curente tot la trei luni 

sau lunar. Amintim aci, că' în “conturile curente referitoare 

la afacerile de bancă : se calculează dobânda, proviziune şi 

cheltueli. a 

Conturile curente Bind: neapărat de trebuinţă la fa- 

cerea bilanţului, trebue să le avem la sfârşitul anului. Dacă 

a trecut mai mult dela sfârşitul anului şi n'am primit ex- 

“4rasul de cont. curent, atunci ne rugăm în scurt în mcd 

politicos, ca să ni se tremiţă cât mai în grabă. Pentru a- 

ceastă :se întrebuințază de regula formulare tipărite,
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„Dacă comitentul are ala e coniisionar un n depozit de efecle, 
atunci. comisionarul;tremite de odată cu contul curent o 
însemnare, rugându-se ca să se -examineze cxactitaleu a: 
cesteia, întocmai. ca la scrisorile în : afacerii de conturi cu- 
venle ; prin 'aceasta comitentul poate 'să- -şi: „compare noli-: 

| țele sale. cu ale comisionarului: : i - 
„-Comisionurul cauta de ubiceiu . dupa. fecăre tragere. 

sa. vază, „dacă nu: cumva. e :eşit: la :sorţi: vre-un efect, ce se 
află în depozitul săn ; în. caz, daca a. şi atuici inştiin 
tază. despre aceasta a pe comitent. 

i. 

. Na cf . . p. : . Dai 

si, ua. + DĂ. Tremiterea unui cont curent... : 

« 

3 N _ E Bucureşti, 3. Januar. 1911. „ | 

  

DR DE Ea ai ii 

" Băncii comerciale, | 
Pa 

- Ea Ploeşti.: “ 
aa 

7 Ulăntrat vă, “trezite alpasul coniuizi. | “cupei, ce-l. 

aveți la noi, încheiat la.:91. Decemore. :7910,. dinu care re-- 
zultă. un sold în favoarea d. voastre, de 

«ue 2474.— per. 31 Decemăre 1910. 
“lă rugăm a-l examină şi găsindu-l "exact: să-l Ire-- 

cei. în conformitate cu. noi: în aoul coul;: :adizându: ne des- 
pre aceasta; Vă: atragem atențiunea, că. dacă: Până .în.lrei . 
-săptiuinăâni, începând “de astăzi, nu vom prin nici a răs-- 
Guns: în privința aceasla, alunci von consideră .lăcerea. 
d-zoasire. ca o: "Confirmare: a: înregistrării: noastre, 

"Cu" deosebită stimă. 

Si Si Banica națională a România. 

a NN Wu
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555, Răspuns la aceasta. 

a 

„Ploeşti, 10 70 Ianuar 1977. 
Ss 

Băncii naționale a Româniiei | a 

| „Bucureşti „ 
aaa pi 

Am primit extrasul contului. nostra curent încheiat la . 

3 Decemvre 1910 şi vi comunică, că am înregistrat“ în 

confor nitate cu d-voastră soldul de , 

. 2474.— per 31 Decemvre 1910: rezultat în. favo- 

pal nostru. 

  

„Cu toală stima, 
” Banca' comercială. 
NN, 

DES E SR 

. e . 

556. Răspuns, la. un . „cont. curent neexact. :   
| a Brăila, 5 Iulie 1911. 

“Domnilor. Marmorosch, Blank. et: Comp , 

extrasul coulului nostru curent încheiat la 30 Iunie a. Cu, 

din care rezultă uu sold de 
L. 2064.— în favorul d-voastre. 

+ Bxdimintânidu-l am văzul, că n “ați jivegistiat suma 

de LL, 500.— 'rezulială dini încasarea cupoanelor . de “April, 

anunțată prin scrisoarea d-voastre din 3 Aprila.c. Fiind- 

- că Brin aceasta ut se schimbă mumai soldul, ci 'şi calcula- 

Butcureşti. 

- Cu scrisoarea d voastie din:1 a..l..îr. am primit 

|
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vea procentelor şi a proviziunii,. dle aceeu ne perimilem a 

vă înapoi contul curent spre a'l îndreplă. 
Aşteplând răspunsul d-voastre, vă asigurăm de sti- 

ma noastră. 

1 Coul cuireul 7 | Periea et Comp. 

5597. Răspuns la aceasta și tremiterea unui nou cont curent, “ | Au 

- Bucureşti, 7 Iulie 1911. 

Domnilor Perlea el C 0np., 
r 

Brăila. 

Fiind în posesiunea scrisorii d-voustre de alaltiieri 
He permilem «a vă tremuile alăturat contul curent refăcut, . 
din care rezultă în favorul nostru un sold de - 

„ L. 71532,— per 30 Iunie u. c. | | 
Vă rugăm, ca să ne scuzaţi pentru aceasiii greşaliă, 

Cu deosebită stimă, 

" Alarmorosch,” Blanhe e! Comp. 

» 558. Aviz despre schimbarea dobâuzii. 

- „Bucureşti, 7 Iulie 2917. 

Donmilor Fonlanini et fiii, 

- | a - Craiova. 

We Dermilem a vă anunţă, că, în urina. 'rădicării 
dobânzii în, toate. „Pielele de „Bancă, vă. vom calculă de
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astăzi , înainte până la alte dispoziții 4% la credil şi 

6%), la debii în colul nostru cureul. | 

Vă rugăm a htă notă de aceasta şi a pr iuti  asigu- 

rarea deosebitei noasire consider. afiuni, 

a Banca României. 

NN NN. 

i 559. Rugare pentru tremiterea unui cont curent, 

RE - : E Ni a Viena, 20. Ianuar D911. 

“ Onoratei Bănci naţionale ă României, o. 

IE Bucureşti. d 
PI HU) 

Ne permitem d Tă rugă să na: „ tremileţi . cât mai în 

grabă extrasul contului nostru cureni, ce-l averi la d-voas- 

lră, Jindcă avem neapărată  trebuință de dânsul la închie- 

ierea bilanţului. a 

“Cu deosebită stimă. 

E - | | i; = | N a Uniunea de bancă din Viena. 

SE NN ON 

| TEME"! 

90: C. Steriu et Comp. din Bucureşti tremit la 301unie d- lui 

I. Pop din Giurgiu un extras de cont curent, ce se ineheie cu un 

sold creditor de L. 1813.— Răspuns la 4 Iulie. . ' 

i 91. Boteunu 'et Comp. din Brăila roagă prin scrisoarea din 16, 

Iulie pa C. Steriu et Comp. din Bucureşti, ca să le. tremiţă contul 

"eucent' “incheiat. Ja 50 Iunie. . , A
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- IL. Intârzieri: de plăţi. _ 

1. Scrisori de admoniţiune şi reproşuiri. 

" Dacă un corespondent nu-si îndeplineşte obligaliunile, 
ce şi le-a luat în privința plăţii, astfel dacă o datorie a 
scăzut şi trece mult timp, fără ca sa achite datoria 
şi fară ca să fi cerut vre-o amânare a plăţii, in . cazul 
acesta trebue să i se atragă' alenţiuinea în “ceeace priveşte 
obligaţiunea sa şi acoperirea datoriei. Scrisoarea iolâiu de, 
admoniţiune sau de adurere aminte trebue să fie făcută în 
un mod politicos, fiindcă chiar celni mai solid comerciant 
i se poate întâmplă, ca să-i fi.scăpat din vedere scadenţa 
vnei plăţi, fie din cauza neobservării unui contabil, fie din 
cauza bolii lui sau a şefului. -Dsei în inlaia scrisoare tre- 
bue să presupunem, că suma respeelivâ nu sa plâtit din 
cauza. neobservării sau a uitării. Dacă grbilorul . nu poate 
plăti la termin, atunci deseori merită: compâtimire şi eru- 
țare, fiindcă de multeori cauza 'neplătirii poate să 'fie o re- 
coltă rea, care are ca urmare impuținarea vânzărilor s-allă 
cauză poate să mai fie şi împrejurarea, ca proprii sâi' da- 
tornici au întârziăt de a-i plăti lui. De cele niai multe ori. 
aceste admoniţiuni se fac în cumercivl de mărfuri. La în- 
tâia somațiune se folosesc câte odată formulare tipărite, 
în cari se. complectează numai adresa, data, suma datoriei . 
şi scadenţa acesteia. Cu toate acestea nu e bine sa ne lo- 
losim de astfel de formulare. Ei 

Datornicul ce este în întârziere trebue. să răspundă 
numui decât la scrisoarea de admoniţiune. Dacă datoria n'ă 
fost platita din cauza. unei seâpări din vedere, atunci de- 
bitorul va lremite  momentaa „banii şi se va scuză ; dacă 
i-a fost imposibil să -plâtească la termin, atunci va arătă 
motivele și se va rugă pentru amânarea: plăţii. până la un 
termin anumit. De obiceiu se spune, -că se va plăti dobândă "pentru prelungirea acordală.—Daca : somaţiunea sa facut 
din greşală, datoria fiind plătită, atunci se va comunică în
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un ton! politicos, « că plata s'a facut în cutare -mod şi se va 

cere scuză pentru greşala făcută. | 
"Când nu ni s'a răspuns la întâia scrisoare de admo- 

nițiune, alunci ne rugăm în a douu scrisoare de 'adm0- 
nițiune- în un mod mai stăruitor, totuşi fără să ameninţăm 
sau să fim nepoliticoşi, fiindcă în multe cazuri datornicul 

plăteşte mai repede, dacă procedăm mai blând; sau cel pu- 

- ţin! aceeptează: o “poliţă: de mărimea datoriei, decât dacă am: 

luă „măsuri mai aspre. Aceasta, adecă ameninţarea cu” da- 

rea În judecata, şi în sfârşit iacredințarea : întregii: afaceri, 
unui advocat lrebue să se arete abia în a lre:a scrisoare de 

somoțiune.— De” obiceiu se arală; că s'a - fixat. “ultimul: ter-- 

-min-de plată şi dacă nici până la acesta nu va plăti,'atuncii 

il va da, în. judecată prin advocatul N. N. de acolo. 
- Firmele cele mari au un regislru special de. soma- 

tiuni. . , i 
4 5 

560. Serisoara de admoniţiune (scrisoare de aducere aminte). -- 

Galaţi, 3 lulie-r977- 

Domnului 1. Şontuz,. 

laşi. 

 Exăamitâna - : registrele: - n0asire am - aflat, că 
n aţi acoperit datoria de: . . Sa aa 

Ji 1150 —sce. a: Scăzul! de. PA 

Presupunând că wa scăpat din “vedere term: 

nal de plală; ne: permitem a-vă > arage atenţia 

asupra acestei. Plati. 

Ca toată stima. 

Coltofeanu et Dobreanu.
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561. Răspuns la aceasta și trewmiterea sunrei. 
7 

E aşi, 4 Zudlie D9U, 

Domnilor Coltofeanu et Dobreanu, 

N 

Galaţi. 

Cu părere de rău am aflal din scrisoarea d-voaslre 
dela 3 ci, că mam achitat încă 6. dalorie ajunsă de mull 
Ia Scadenfă:.  - PE a o , 
Vă rog să mă scuzaţi pentru această neobservare şi 

şi îmi permil a vă remiăte Ca acoperire. -. 
IL. 1156.— în un mandat de bancă fer acolo. 
Vă rog a mă anunță de primire. 

  

tai 
Cu toată stima. , 1 

î Me a e, Şoituz. 

„562, Rugare pentru amânarea plăţii, 
s 

Iaşi, 4 Iulie 1911, 
_ Domnilor Coltofeanu el Dobreanu, 

ă a Galaţi. 

Posed scrisoarea _d-voastre din 3 cl. şi vă rog să 
-ană îertați; că am bremis acoperirea, - asupra . căreia 
mi-ați atras atențiunea. Împrejurările grele din tipul de 
față mă silesc a vă rugă, ca să-mi acordați o prelungire 
Până la 1 Octomvre a, c., când vă voiu Plăti datoria îm. 
Breună cu dobânzile de întârziere, a i 

| Sper, că îmi veți îndeplini 'rugăârea. 

| "Cu toată stima. 

SE '7. Şoiluz.
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563. Scrisoare de admoniţiune scrisă în un ton mai stăruitor: 

Galaţi, 21 Iulie 1911. 

Domnului Î. Şoituz, -* 

uşi, 

„ Pam scris la 8 ci. şi ne primind răspuns, ne vedent 

siliți a vă atrage încă odală . atențiunea, ca să ue plătiți 

datoria de | 

- LL. 1156.—, ce a scăzut încă de mull, Sperăm, că ne 

veţi zremile cu înloarcerea poştei suma datorită. 

“Credem, că de aslă dată - mam 'scris în „zădar, 

Recomandală. | | 

  

Cu ioată stima. 

Coltofeanu el Dobreanu. 

564. Scrisoare de somaţiune cu ameninţare de “dare în judecată. 

Galaţi, 5 April 1911. 

- Domnului I. Şoituz, 

Iaşi. 

Cu părere de rău am văzul , că dupăce scrisoarea 

noastră din 3 a. 1. tr. wa avul nici un rezullal, ați răs- 
Buns nici macar la scrisoarea noastră din 21 a, lt. o. 

 Fiinidcă nu sute obicintiți şi nici nu voii să scri- 

ei în Zădar, vă rugăm să Pute cel mult. până la 70 ct. 

datoria de. Poe 
“LL. 7156. —, în: caz. contrar zor 4 sitiţi, a Tă “da în 
Da 

judecă. ri 
Recomandată. 

ii 

Coltofeamu et “ Dobreatiut,--
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365. Intervenire la -un advocat "pentru -darea în judecati a de- 
Aa | bitorului de mai sus. 

_ i , “Galaţi, 12 August 1911. 

Stimate Domnule, 

We permilem a cere ajutorul d-voastre în „afâcerea use «nătoare. . Iu ă 
„0 Domnul. 1. Şoituz, din oraşul d-voastre, Slrada de Sus Nr. 45, ne datoreşte suma de I.. 1156.— pentru mărfurile tremise. o o _ 

"Cu toate că i-am scris de trei ori, n'a găsit de cuviință -să ne răspunză şi nici nu ne-a plătit datoria, din care cauză -suntem hotâriţi a-l da în judecată, - 
Binevoiţi a ne comunică, dacă afi putea luă. asupra -d-voustre această afacere şi ce. acte ari trebui-să vă tremi- „tem pentru aceasta. o 

_ Cu deosebită stimă. 

Coltofeanu et Dobreanu. 

D-sale : Ă 
“Domnului loan Zofanu 

advocal, 

Iaşi. 

92. Drăgănescu şi Bunea din Galaţi atrag atenţia la 28 Au- :Bust d-lui I. Xogreanu din Buzău în ceeace priveşte ucoperirea.: dato- riei de L..1681.50, a cărei seadență a fost. Ia. 15 August.— Ioan Ne- Breanu răspunde la.30 August şi se roagă, ca să-i dea un termin până la 1 Octomvre,:de oarece nici'$l-nu a putut încusă dela cores- -pondenţii săi, dar este sigur că până la 1 Octomvre va încasă şi dân- sul dela datornici. - - a 99. Drăgănescu şi „Bunea dau d-lui Ioan Negreanu : terminal până la'1. Octomvre, cerut prin scrisoarea din '30 August, pretind . îns dobânda de întârziere de 6%;0. Răspuns la 3 Septemvre cu tremi- torea dobânzii de întârziere, . " - 
.
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2. Scrisori din partea debitorilor „pentru - acordarea unui 
termin., 

aa „- + 

Fiecare datornie, care din oarecare “motiv nu poate . 
să-şi plătească datoria la ziua scadenţei va face 'ca credi- 
torul să aibă o părere mult mai bună despre dânsnl, dacă 
nu va aşteptă. dela creditor” scrisuarea de admoniţiune, ci” 
cu câteva zile imai “nainte de scadenţă se va rupă, ca săi se 
dea un termin. De obiceiu în aceste cazuri tacerea strică 
mai”mult, decât o explicare dreaplă a imprejurarilor. Aceste 
scrisori de prolongaţiune (prelungire, de acordatvea: unui 

„termin) trebue sa cuprindă motivele, cari .cauzază amâaoa- 
rea, rugarea pentru indulgență şi arătarea timpului, câud 
va plati datoria ; se înțălege de sine, că ele trebue să fie 
redactate in un mod politicos. Câte odată debitorul se oferă 
să tremită creditorului ca acoperire:un accept sau îl ală- 
tură, când se roagă, ca să i se dea un termin. Debitorul 
mulțămeşte anticipativ eieditorului pentru termin, asigu- 
rându-l, că îşi va da toată silința spre a înlătură in viitor .- 
astfel de iutâmplări neplăcute. | 

Creditorul mai in ioldeauna va acordă lerminul cerut, 
Se poate în ă întâmplă; ca: credilorul să refuze amânarea 

" cerând plata: punctuală, când debitorul sere amânări: în. 
mod sistematic. Refuzarea amânării arareori poate să-aiba ..- 
un Tezultat favorabil.. Acordarea unei preluogiri cu debita- 

-rea procentelor de întârziere pâna la noul termin de plată 
“ar da-un. rezultat bun. la. cazuri excepţionale nu se mai 
calculează dobândă. de intârziere. | 

466. Rugare pentru acordarea unui termin în privința unei 
plăţi, care ajunge la seadenţă, 

| Buzău, 21 Iulie 1911. 

7 Dia Domnilor. „Drăgănescu, et „Bituea, . E 

Ia Galați 

Din' cauza : mersului. de “tot răi al afacerilor. -pre- 
cum şi din. “cauza: „nelncăsării: creanţelor ele, Cu “părere 

„d



de rău mă văd silit a vă Tugă să-mi: amânaţi datoria de L.. 

3562,—, ce scade la sfârşitul acestei. luni, pe timp de 3 luni, 

adecă până la 31 Octomore a. c.. Se. înțălege de şi “e :că, dacă 

în acest timp voiu încusă banii, îi. voiu. întrebuință la plăti- 

rea datoriei de mâi sus. Cred, că îmi veţi satisface cererea şi 

vă , rog a primi. asigurarea destiusei mele stime, 

Vo Cuieşdeanu. 
i. 

- 

'567. Răspuns la aceasta. - 
e... , : | a NI E 

9 Galaţi, 28 Zulie 2911, 

e Domnului V. Ouieşdeanu, 

“ Buzău, 
, : ai . a : . Pe: . 

„du primit scrisosrea d-voastra! din 21: ct. şi suntem 

gata, în vedevea relațiunilor. noastre îmdelunggate,. a vă da ter 

minul cerut de 3.luni pentru plata sumei de IL. 8562.—, ce 

' scade la sfâr şitul acestei „himi ; sperăm însă, că după. “recerea.. 

acestui termin veţi îndeplini painctaual obligățiunea d voastre. 

„Ca procente € de întâreiere + vă socolim 5 50/e 

e 
ie m Cu: toată stima. : 

ia “Dr răgănescu « d Bunea- 
a. 

91. loan Florescu din Buzău” datorește d-lor Coltofeanu -et Do- 
breanu. din Galaţi snma de L. 1731.94 pr. 8 iulie pentru mărfurile 
furnizate și şe roagă cu serisoarea din 3 lunie pentru prelungire pănă 
la 15 Iulie, fiindcă momentan nu poate plăti din cauza falimentului 
eorespondentulu sau N. Grigoriu. din: Mizil: Răspuns. la 6 “Iunie cu a- 
cordarea. terminului și calcularea dobânzii de întâziere 50%, . 

"95. Ioan Florescu tremite li: 15 Iulie d-lor Coltofeanu et Do- 
breanu suma datorită în o scrisoare dle Valoare. Răspuns la 16 Iulie.



  

e
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III. Scrisori în cazuri de insolyenţe ș şi falimente. 

- “Mersul rău al afacerilor ! şi parliciparea la falimentu 
altor firme. de o parte, speculațiunile greşite sau o' economie 
rău înțăleasă de altă părte, pe lângă alte cauze, pot să facă, că 
un comerciant să nu mai fieta stare să-şi: iodeplinească « 0- 

bligaţiunile, şi să inceteze plăţile. 'Daca creditorii dau âinu- 
mite termine” 'de' plata fară a renunţă i macar la o parte 'din 

drepturile lor, atunci debitorul poate. în împrejurări favora- 

bile să-şi indeplinească treptat toate 'obligaţiunile, iar după 

un limp anumit poate. să- şi continue. afacerile şi satie iarăşi 
solvabil. „Se ințălege de. sine, ca “fa astfel de. cazuri acti- 

vele firmei trebue să, fie în totdeauna” mai mari decât pa- 

sivele.. Nepulinţa. “de. a, îndepliri la moment toate „obligaţiu- , 

'nile poate.să rezulte dinu nevânzarea mărfurilor, din cursul în- 

trerupt al mijloacelor de plată, din crizele. comerciale gene- 
rale sau „parțiale, „Dacă se „acordă „anumite , „moialitaţi de 

dai ei ttti 

singur ufacerile sau 'şi sub garanţia unuia dintre cei „mai 
insemnaţi corespondenţi. Dintre serisorile, ce se tremil în 

aslfel.de cazuri, amintim cu deosebire scrisoarea, prin care 

dalornicul . arată lămurit creditorilor săi starea afacerilor 

sale, propune: condiţiunile de plată, rugânduii ca. să con- 

simțască la acestea şi să-l reprezinte în adunarea credito- 

rilor. Astfel de scrisuri sunt însă rari, fiindcă aeeste ches- 

tiuni de obiceiu se traciează verbal. 

"Dacă aclivele unei case nu 2jung să acopere pasivele,' 

alunci creditumi nu pot incasă toate creanţele lor şi în 

cazul acesta casa trebue să lichideze. „Lichidarea poate să 

se facă fă intervenirea autorităţilor legale competente, 

când toți. creditorii se învoesc în privința modalitaţilor de . 

plată propuse de cătră debilor sau de câlră o. persoană 

intermediară d. e. de câtră un:-creditor principal: şi când 

toți iau: parle: în mod egal, având! aceleași termine de plată. 
, : 98 

>
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In aceste, cazuri - lichidaţiunea şi “plata creanţelor se face 

sub ingrijirea: unuia sau a mai multor creditori, pentruca 

să se dea'tuturor' “drepturi egale. — „Aci. au 0 importanță 

deosebita serisorile, prin cani se arată creditorilor” “din a: 
fara starea, afacerilor şi pri cari se roagă, ca să adere la 
învoeala, ce 'se face prin "bună înţălegere; fără intervenirea 

tribunalului. comercial sau a judecătorilor | de: pace. | 
o Dacă ugii “dintre “creditori nu se învoesc cu. „modali- 
tățile: "de plată propuse, atunci 'are loc falimentul numit şi 

concurs, adecă'o procedură judecătorească, conform căreia 

averea “debitorului să imparte: între creditori: după dispozi- 
ţiile. legii. O astfel de întâmplare se numește. de obiceiu 

faliment, când comereiăntul nu are nici o vină în privinţa 

aceasta, iar bancrulă (faliment fraudulos), când acâsta a 

rezultat din cauza uşurinței: debitorului sau Când sa  facul 
cu scop de a înşală. 

la caz de: faliment creditorul trebue să facă cunoscută 

cererea sa tribunalului, fie în persoană prin, 0 petiție scurlă 
sau prin advocalul. său. Ii 

Tu 

  

568, Rugare, pentru un morator. | 

„e: ași, 80; lunie 94... 

Domnilor Coltofeanu cet Dobreanu, . .. ..: -.- . 

e Galati 

“Cu cea mai mare pârene de rău mă văd silit a vă comunică 
Îi 

știrea neplăcută, că „trebue să: încetez plăţile. : Esi : 

"Deşi din vilanţ se vede, că 'toate: 'pasivele : sunt “acoperite; to- 
tuşi nu pot: plăti sumele, e2 în curânid: vor ajunge 'la “scadență, de 
aceea tă rog și pe d-voastră, ca: să-mi dați un morator spre a asi- 
gură existența vechii mele, firme, și a înlătură o. perdere : mai, mare 
pentru d-voastră.



  

  

e
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Binevoiţi a-mi comunică cu întoarcerea poştei, dacă imi 
Permiteţi a plăti datoria, ce scade la 3I Iulie, în rate lunare, 
începând dela 1 Octomyre a: c. Sper, că în vederea vechii noas- 
Zre Telațiuni îmi veți îndeplini cererea. o 

| , Cu deosebită . stimă 

Pe ae e ati 1: “Oănestu:. 

- 369. Incercare pentru, o. învoire prin bună înțălegere.: 

pri mm cea ei 
iii ai i stii 

t, 

: Buctureşti, i Octomure : 19iz: 

  

“Domnilor € „Deleanu, ei Comp. a a 

i să a a ei „Conatănța. 

„o “Domni Olteanu et Cop: “ae aci, au. mcatat 
plăţile. Ei:iusă sunt. demni: de. conipătimire! gene- 

rală în această. nenorocire: prin dovezile; de, „Ones: 
ditate, ce. le-au dat. pi, 

Pentru, a înlătură î începerea falimentului disa 
ua rugat, să punem. la cale o.învoeală amicală, 
ceace credem, că: ar fi în. “folosul: luturor., 
„VĂ, Învităm, deci. să, veniti. la. 31-ct. la, Diroul 
sosire, sizada , tară „15, ca. exantinănd.. copia, bi. 

  

draţielui, să. piulem, stabili vacele âmvoelii., ai E 

a a "Cu: /oată "Stiria. i? 

ia Rădulescu et Grig Joreacie 

  

96, S. Pavelescn! et Comp. - din Plooşti: “cumanică la 20 Martie 

d-lui V. Monoranu din Constanta, că'':sunt! siliti a încetă “plăţile și 

se roagă de-un morittor de 9% luni. Râspuas afirmativ la 9 Marlie.
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“CAPITOLUL, AL NOU ALEA. 

Seipori în abari de parlieipațiune şi consort (Gulea) 

Starea: deosebilelor târguri: de: mărfuri, conjoneturile: 
burselor, mărimea capitalului comercial şi obligaţiunile co- 

merciale întroduse din altă: parte cer adeseori, ca omul de 

afaceri să' nu “întreprindă singur operaţiuni, ci să ' asocieze 

a doua «persoană, eventual mai multe, ca prin: aceasta 

sa ivlature pe de o parte o perdere prea mare, iar pe de 

altă. parte. să. poată luă parte la un câstig însemnal, ce 

rezultă. din o operaţiune mai mare. Astfel de afaceri înlre- 

prinse pentru socoteala comună se numesc afaceri de par- 

ticipaţi une şi se obicinuese în comereiul de marțuri şi în 

eomerciul de bancă. m . 

“Dacă la aceste afaceri participă doue persoane, atunci 
este vorba de o relațiune în conto melă sau conto a mei 

(intre. două. persoane), * "dacă se ''unesc : tei persoane, 
'conto: a. ir; cont> -terzo, “daca se asociează ; mai multe per- 

 soane conto. comune. 

Adeseori în alaceri de pancasse aseciează' un 'numâr 
“mai: 'mare:de firnie: pentru indepliriireă unei operaţiuni fi- 

nanciare. mai. insemnate (d. e. „pentru facerea ' unui împru- 
mut, pentru emisiunea acţiunilor unei socielăți intemeiate 

de “curând, etc:), la: care fiecare firmă participa cu o sumă 
“anumită. Ateste asociațiuni” se: numsse „consorțuri sau sin“ 

dicate' şi afacerile indeplinite de cătră. ele afaceri consot- 
Hale. > - 

Toate aceste asociaţiuni “sunt numite în codul -00- 
„mercial <asociaţiuni. pentru purtarea,unui negoţ în soco- 
„teală comună». In: privinţa acestora “codul. comercial dis- 

i
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pune; ca, după îndeplinirea afacerii proectate societalea' să! 
disolvă! iucepâadu- st împărțirea câştigului, intâmplător a 
perderii, intre! persoanele respective, | "daca „cumya. nu șa! 

hotarit, mai înainte altceva î in privința aceasta. _ _ 
aa 

Li fa ai 

]. Scrisori relative. 1a afaceri de, ,participațiane 

în mărfuri. “ 
, 

“In afaceri de marfari asocialiunile amintite. se lac cu 
scopul de a cumpărâi'o!' “anumită caitităte. de iiâifă şi a o 
vinde- mai departe cu un oarecare câştig. In aceste afaceri : 

se pot prezentă două cazuri: 1) Acelaş asociat cumpără 

şi. vinde, pe când .ceialalţi asoriaţi participă numai cu anu- 

- mite părţi gin capital. 2)-:Un asotial, cumpără,. iar ral doi- 

. lea. asociat vinde în altă: piaţă. | 

„In amândouă “cazurile amintite se fue: oferte; prio.. 

cari comercianții sunt . învitaţi, că să participe . la” acesle.- 

afaceri. In aceste -oferte se tracteuză în trăsături mari: afa- 

cerea proiectată, aseminea - sa arată perspectivele, ce sunt 

pentru vânzare, _comunicânda: -se totodată : și “condiţiunile, , 
sub: cari se poate “formă. asociația.. Dacă. “oferta este: accip- 

tată, atunci în o'a doua - scrisoare se arală suma e par- 

ticipare, dacă aceasta „nu s'a indicat în invitare. Când sunt: 

două' persoane; atuaci "fietare, participă. cu: jumătate din 
capitalul" trebuinciua la. intreptiăderta' respectivă; “având. 
dreptul la jumătate din câştig şi fiind obligat a contribui . 

la, jumătate din perdere ;. dacă . Sunt trei:sau mai multe 

persoane, atunci atât eapilalui, cât şi câşiigul « sau „perde- 

rea se reparlizază în mod proporţional. -- 

Dacă numai un asociat cumpără şi vinde, atunei în- - 

„ştiintaza din. când în când pe celalalt asociat despre cum- - 

părări și despre mersul vânzărilor, iar la sfârşit, tremite 

„socoteala. Din contuă dacă un asociat vinde. îar altul cum-
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_pără, “atunci. "acest din. urmă. (cumpărătorul) ărată cumpă- 

rarea, făcută și avizază' pe asociătul. sâu' (pe vânzător) des” 
pre tremiterea mărfii, pe când acesta (vânzătorul) trebue 
să-l anunte despre vânzările: fazute, dându-i socoteală. In 
„amândouă cazurile rezultatul final.se - tractează * mai amă- 
nunţit în scrisorile, prin cari s încheie: socotelile. 

“570. Invitare la 6'afacere de 'partieipaţiune în grâne intra 
Miinehen şi Viena, la: care cumpărarea se face în. 

Viena, iar vâozarea în Miinchen. - , 

Miinchen, 9 Septembre 1917. 

”Domniloi N. Schiilei et Comp... 
., 

  

o 

„o Viena.. ELE IDEE a a a e a , n, 
- Fiind îndemnat de starea prezentă a târgului de aci în com». 

paraţie cu preţurile, 'ce sunt în piaţa 'd-voastre,:înii iau : libertatea. - 
a tă inviti la o întreprindere comună. în cereale, cu deosebire grâu, 
ca cel mai vecomandabil articol. Aci se notează de prezent grâul 
de toamnă cu M.'1634——17 şi grâul de primătară cu MM: 11 417%; 
cel dintăiu se caută. mai -mult şi” în- zilele : din. airmă :sau făcut 
multe vânzări din acesta. Toate amănuntele le: veți: putea: vedeă din 
alăturatul raport de târg „de'astăzi şi din următoarea. factură si- 
mulată de vânzare. Dacă, sunteţi dispuşi a, întreprinde o afacere de. 

- participaţiune, atiinei binevoiţi a ciunpără cu mine a cânto mietă "200.000 ae 'Tigr. de ură ude! toauiiă. Şi: ai mil tiemite cu trenul 
de marfă asipivându-ls: iar eu “îmi: voiu * da toată: siliviţă, ca săl tâud aci cu am preț cât se poate. de favorabil, ii iii ci 

„Sper, că veți turmă îmvitaţiuunii. mele şi că vă veţi da toată - 
“silința ca şi mine spre a asigură întreprinderii, un. rezulțat;bun.. In. cecase priveşte condițiunile cred, că ezte Vine să renunțăm! lu orice Droviziune şi să trecem îni cont cureiit siumaii chelbueliie 'reale' şi 5% dobândă pro şi contra:—In ceeace priveşte jumătatea: mea dinu a? luarea cumpărării, Dinerviţi. a-mi comunică, dacă veţi trage asupra. mea pentru dânsa sau dacă pot să vă tremit emise. : 

Aşteptând cât mai în grabă răspunsul d-uoastre, i salut; 

m. 4 de târg: E e 1 Raport. de zfinzare. ” a Cu toată stimi. 

a Ea N . i ” - . Iulius Nagel.
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! i dil. Răspuns de primirea invitaţiunii., 

Viena, 1 Septembrie DI. 
i po 

| Domnului Iulius Nagel, 

da a IER „ Miichen. 

Vă mulțămin pentru amicabila d-uoastre: invităre de alal- 

. tăieri la o întreprindere comună - în grâu şi vă “anunțăm pr 
"aceasta, că suntem dispuşi a o primi cu plăcere. : Sperăm; 

„preturile se vor menţineă, ca să putem aveă un Câştig măesta- 

lător din transacțiunea uoastră. E ai 

„Acceptăm condițiunile d-voastre de 5% dobândă şi calcu- 

larea cheltuelilor, reale, precum şi propunerea d: voastre. de a re- 

nunță reciproc la orice proviziune. În, curând, vă zori aviză 

despre cumpărările făcute. Si ca 

In ce priveşte jumătatea d-voastre din valoarea cumpără- 

tarii, ne vom : permite a trag ge pr 3 uni asupru d voastre. 
: ui ei, 

"Cu "deosebită stimă. 

N. Schiiler et Comp. 

| 512. Aviz despre cumpăraze. 

- Viena, 13  eptemare 1911. 

n. . 4 

  
- Domnului Iulius Nagel, 

*Miinchen. 

! Referindu-ne la scrisoarea . noastră. de! alaltăieri, confir-, 

_măm prin aceasta telegrama noastră de asțăzi: 

„20 vagoane grâu de toamnă efectuat 730%. 

Marfa este conformă cu prețul şi vi se tremite astăzi dela 

” intrepozitul oraşului . Viena. | 

„ Binevoiți a credită în conto metă valoarea ataturatei co- 

pii a facturei. de cumpărare în sumă de. -
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___C..29566.70 pr. 13 Decemure 
și din contră a luă notă de tratele noastre de. 

M. 5000.— | pr. 8 luni. date, O/ W. Hauser. 
„7500.— | , 

„M. 12500.—, pe cari, conform notei ităturate, vi le credi- 

| tăm per astăzi cu 

C. 14743.10. | 

| Sperăm, că vă va conveni i calitatea grâului, “din care vam 

remis astăzi prin poştă o mustră şi că veți putea vinde marfa 
cu pref favorabil. . | | 

Alătirându-uă raportul” de targ de astăzi vă satutăm 

| j Copie. d; „factură ae ;- Cu foată stima, 

INoă o . N. Schiiler et Comp. 

1 Raport de WrE_— 

373. Răspuns la amândouă scrisorile de mai ?nainte. 

Miinchen, 15 Septemyvre 1911. 

Domnilor N. Schiler et Comp. 

„Viena. 

Conjirmându-vă primirea ambelor scrisori din 11 şi 13 
ct. şi a telegramei din ziua din urmă, vă mulțămesc pentru ac- 
ceptarea invitaţiunii în ceeace priveşte afacerea de. participaţi- 
une a conto metă în grâu. Am înregistrat în conformitate Co- 
pia facturei» ce ne-aţi remis-o prin scrisoarea a doua, referi- 
toare la 20 de vagoane de grâu de toamnă în valoare de - - 

„ C._29.566.70 pr. 3 Decemvre: De aseminea am luat notă 
„de tratele avizate in sumă de | - 

M._12 12 500. — Zpr 13 Decemvre pentru a: le onoră la pre- 
zentare. 

Mustra, ce. mi-ai tremis-o, arată în adevăr o marfă foârte 
bună, ceeace cste cu atăt: mai mult în interesul nos:
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tru, cu cat, preţurile” acestor feluri au început să scadă puțin 

de ieri în urma mai multor. proviziuni de calitate mijlocie, 

“astfel că numai sortele'cele dintâiu' au fost vândute cu  prețu- 

rile de mai îndinte. 

Cui deosebită stimă. 

| Iulius Nagel. 

N 574. “Tremiterca facturei de vânzare... 

. Aiinchet; 25 Septenare 191 L 

Da NE RI 

Domnilor N. Sehiiler et Comp», , - aa 

i Da a PR Viena: 

 Referiridă- -mă la scrisoarea mea “din 15! ct. vă' “troinit prin 

- aceasta factura de vânzare în ceeace priveşte "cele * 200. 000 de 

kgr. de grâu cumpărate în conto.. med, + pentru care vam: cre: 

„ditat în' socoteala comună. cu. DI a d 

- Al. 83.402.15. per 25 Decemure. AEON SES RE 

' “Intreprinderea. noastră se: sfârşeşte cu:un mic folos, astfel 

y nu corespunde așteptări: mele. După cun vă spusesem dăâu-. 

“năzi, marile cantități de grâu, ce. au sosit,. au influențat foarte. 

mult prețurile bune de! mai înainte, cu deosebire în aceste 8 zile” 

din urmă. 

Conform | alăturatei “socoteli “finale rezultă în favorul 

d-uoastre un sold de - 
M. :12 906.55 per astăzi, pe care vă rog a-l trage asupra 

mea pentru acoperirea contului metă. | 

Sper, că în curând "vom aveă din nou ocazie spre a în-.. 

treprinde o astfel de afacere, care va. fi mai rentabilă . „decât 

cea de astăzi. 

anzare Ri Cu deosebită stimă. 
- 9 et , 

1 Factură de aia „Iulius Nagal.
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| 515, Răspunș la aceasta. „ : | 

Viena 27 Sepleniure 1911... 

„Domnului lulus Nage, o | 

iimchen. 

Am primit „scrisoarea d-voastre . de alultăeri împreună cu factura de vânzare referiloave la 200.000- de lgr. de grâu în sumă de M. 32402.15 per 25 Decemwre şi socoteala finală despre rela. . iunea noastră de conto metă cu un sold: de M. 12.906.55 pr. astăzi în favorul nostru. Ezami nând contul d-voastre L-am găsit exacl. Pentiu Go . coperirea totală a întreprinderii noustre ă 1], am lras asupra d-voastre.. NR E 
-M..12.906.55. per a visla,.0| propriu, 

rugându-vă, să le. onoraţi. e A 
Sperăm, că la o nouă: afacere vom obțineă, prețuri mai bune de vânzare, ca aslfel să tragem uh-folos mai mare. De astă dată o aşteptare n'ar fi avut de rezultat nici 0 schimbare, fiindcă pre- jurile mai de grabă stad în loc să se rădice. 

Ă | „ Cu-toală stia... 

W, Schiiler et Comp. . 
Di 

A 

TEMA 

31. Drăgănescu et Bunea din Galaţi invită prin scrisoarea din 3 Martie pe d-nii Florian ct Comp., din Bucureşti, ca să participe -la „0 cumpărare de bumbac. Firma Driigănescu și Bunea va cumpără şi va vinde bumbacul. Pentru munca sa tirma, își socotește o proviziune de 2%, din 'suma. netă de vânzare, de aseminea şi dobândă de 40% pro şi contra, N, Floria et Comp. primesc: propunerea prin scrisoarea din 4 Martie. - ia
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IL. Serisori relative. la afaceri. de participaţiune 

în poliţe, valori și “efecte, 

„Pe când afacerile de 'participaţiune 10 mărfuri se măr- 
ginese numai la cumpărăreă şi vânzarea -unei ânumită câh- 

- tilăţi de mărfuri, în comereiul de bancă astfel de afaceri. 
_nu se.reler_la .o cantilale (determinată .de mai 'nâinte) de 

valori separate, ci asociaţii întrebuinţază -variaţiunile de. 

curs, bazându-se. pe arbitraje.. De aci urmează, -ca asfel. 

de 'asociaţiuni nu.se închee pe un timp determinat, ci ele: 

încetează, atunei, când cursurile respeclivelor burse.nu pro-, 

duc un: folos fadestulător. mia 

Aceste - asociaţiuni. se , încliee: apruape numai: între 

două firme,: cari se.afla în: două "piețe ::deosebite, dintre 

cari. una cumpără şi alta: vinde. Asociaţiuni în conto terzo. 

sunt foarte rari in comereiul de bancă. ” i 

-- Când este 'vorba de astfel de afaceri eumpărarea se 

face în o valoare, iar vânzarea -în altă: valoare, “şa că la: 

inregistrare se, au în vedere „amândouă „valorile. Prin ur- 

mare în respectivul cont curent trebue să se facă două 

coloane de valori, iar "în scrisori se-va arală în ce 

coloană se va face. inregistrarea: : prin; expreziunile „De- 

bitare. în linia d-voastre“, „Creditare in coloana (șirul) 

d-voaslre“, elc.;. de aseminea aceste - scrisori se vor cu- . - 

noaște, că tractează operaţiuni în conto metă, de oarece 

vor aveă sus: în. partea stângă expresiunea. “«<Conto melâ». 

Afacerile, ce nu şe rapoartă la aceste operaţiuni, se.vor 
tractă în alte scrisori, 

“Pentru a ase puleă folosi de variățiunile de .curs, cum- 

părăuile şi. vânzările se. avizază de obiceiu. pria.. telegraf. 

Ion scrisori. trebue să confirmăm telegrama, reprodu- 

când-o din cuvânt în. cuvânt...
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576. Ofertă pentru o:operaţiune a conto metă în afaceri bancă. 

" Bucureşti, 3 Seplemore 1911. 

Băncii națională a Gerimuniei, 

ierti 
- Prin prezenta. ne. perniiteni ai:2%ă oferi. serviciile 

nostre în Piața de aci, asigurându-vă că vom lucra căl 
se- poate de: conştiincios în: interesul ' d voastre. Tot odată 
Cc permilem a vă: întrebă dacă ați fi dispuşi a înheprisi- 
de o afacese de: 'parlicipațiune în . couto-melă, “'Bentru care 
vă propunen o dobândă reciprocă de 3, Precum si re- 
bonificarea. chel bueliloy. reale. .... i - 

„Credem, că o astfel de afacere. ar fi foarte rentabilă 
din cauza actialei deosebiyi de curs:a. devizelor. şi efele- 
telor. 

Aşleptând răspinsul d-voastre afirmatie, „Dă asigut- râm de deosebita noastră stimă. . 

Banca naţională a Românmei 
N A. VA, i 

377, Răspuns afirnvătiv. Ă 

„Bern 6 Sepemare 1911, 

Onore atei Banci naționale a României, a 

A , “ București 7 

Posedăv. scrisoarea “d-voastre din. 3 cl, ne bare rit 
însă; că de o Camdată mi puteni să . întreburinițăru amica- 
dila d-boastre ofertă. 'Totuşi speră, Că mai târziu vom 
reveni asupra acestei Chestiuni." = ie 

Cu deosebită stimă. 
Banca națională a Gel "uanici. 

N. A, | NV.
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570. Răspuns satisfăcător şi începerea operaţiunilor. 

Berlin, 6 Septemure 1911. - 

Onoratei Bănci naţionale a Domâniei, N 

„București. 

Posedăm scrisoarea d-voastre din. 3 ct. şi vă: macdțămim pen- 

tru oferta, ce ne-aţi făcut-o, Vă comunică, că suntem dispuşi a 

întreprinde cu d-voastră o afacere în cgiito metă în condițiunile pro-- 

puse de 50]o dobândă reciprocă și rebonificarea speselor “reale. 

Profitând de conjunctura farorabilă a cursului . din piața 

d-voastre, vă tremitem alăturat pentru vânzare 

M, 7200.—pr. 30 Septemwre, a; L. ML. Niessmer 

3.900.— „ 20: Octomure, : „. Băncii de export 
n 

„ 9.100.—, 31. n » Kunrat et-Co, - | 

Al 135 3002 pr. Hambury- a us 

Depr Tăspunsul d voastre, ră migăm « a prim “ asigatravea 

deosebitei noastre stime. - 

” E N 0" Danca naţională a Germaniei. 

poli: Si 
N.N N.N. 

z ” | 
” ă ' : . N [e EC 
ae Pa a. ES ai 

„579, Operaţiune în i cointo metă i în note de bancă! şi devize, 

INC OEEa cit î . CE . ES 

eng 20 Deceniere: 1911— 

* Domnilor x Schitter ei Comp, 

  

ee E a PR CI CR ÎN a 

a a . Viena. 
i A De 

i Vă, amintim. scrisoarea noastră de. ieri şi ră. fremitemi astăza 

în tis separat, recomandat" și. asigurat E 

C. 18.000.— în: note austriace. „ă 85.20 a dă. 335.— 

“ "Asigurarea şi porto_„_____2.90 

Va. "dato M 15. 338.30 

C 6000.— „per ui Ianuav, pr. “Viena, ” E AR 

„ă 86.20, Va, dato AM 5.112; 

şi dis spunem să. ti se  ptatiastă. lada. i 
sv : '



C. 10.000.— prin Banta Union, de acolo. O] Weihselbank 
- „ „+ din Hamburg, debitânduvă cu. i. â 85.20 Va dato M..8520.— 

Din contra dispunem, după cum vam depeşat, pentru contul d-voastre' : Ea | 
Fr. 85.000.— per 2 Ianuar asupra Societății de depozite şi de conturi curente din Paris, pentru care sumă vă  credităm 

s.r.o0. d 87.15 cu 

M. 28402.50 Va. dato. 
TIE MC RECE A ACEI. 

„Presupunem, că ne-afi creditat la numita societate pentru suma de mai sus. . a Ia 
„* Cu toată stima, 

* Lo: Behrens et. fii. 

580: Răspuns la aceasta... 

„Conto metă“. “Viena, 2 lanuar 1911. 

Domnilor L. Behrens et fiii, a 
o Hamburg, 

Scrisoarea noastră din 31 a... i. sa în: "crucişat cu. Scrisoarea ; d-voastre din. „ZIUQ: prece- denlă, din care am înregistrat în conformitate cu d-uoastră. .. .. a Să a V'am creditat în coloana. noastră pentru 
C. 18.000.—itremise în numerar şi pentru 
n 10.000.—, cenis'au plătit, conform avizului, - | de călră. Banra Union de aici. == 

2 C. 28.000, V: 'dato, de aseminea vam creditat pentru vemisa de e 
C. 6000.—per 4 lanuar, a] aci, 

„“] conform. notei. cu, 
C599956 [2 SE Înregistrările în coloanele d-voastre s'au fă- cul în conformitate. ei
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Prin schâvitbial. nostru de ăstăzi de! iilegraine 
vă: Puinem la. dispoziţie la: socielalea : de „depozite E 
de: conturi curente din Paris - 

“Pr. 250.000. —per -5 ct, 
[a 

pesitru cari vă debităm coiiforti olei în “coloană 

noastiă & 95. 20,-- feo clge cu 

"0. 238.236.66 -Va 2 pi: Aşteptăm creditarea 
  

| în linia d-voasire 'â 81,15 fco rige. 
| "Pentru. 'regularea ! valutei, am vândut prompt, 

precum. vam depeșat | N OR 
Mi: '202.000.— a 117. 35 /co cige,. asupra că- 

ora ste rezervăm, dispozițiuni.. Ă 
De aseniinea ne-am, notat, că. aţi. emis 

"Fr. „250. 000.- = Plata, Paris. per, 31 Martie a. 

ca 81. 20 “fco dig, pe cari i-am acoperii aci “a 

95.30 feo clge. ru. „regulat. valoarea acestei traii: 
sacfiuni prin vânzare de. 

M. 202. 000.— Note, “per. 31 “Marie a. c. d 
1197: 25 feo cige,. „de care vă, rugăm, a. lua. notă. 

mi ea a + Cu toată. stima. 

| “N, Schiiler et Gopnap. | 

JI. Scrisoii îu faceri de consorț. 

De inulteori se intâmplă, că-un stat, o taca, “un oraş 

o corposaţiune sau chiar şi particular, s: adresază la ma- 

rile institute de bancă: şi la firmele de: bancă, însărcinân- 

| du-le cu întreprinderea unui. înprumut, ce . vor să-l facă, 

cu conversiunea unor priorităţi emise, cu intemeiarea unei 

societăți. noue. 

La- toate, aceste operaţiuni trebue capitaluri mari ; 

din această cauza se asociează -de, obiceiu mai “multe insti- 

dute” sau case, d: bancă, şi fac un co asorţ. sau un sindical, 

la” care "asociaţii participă cu parți, egale. sau-cu un anu: 

mit procent pentru a îndeplini o afacere în comun, Mera-



brii consorțului 'stubilese de regulă anumite puncte (aşa 
numitele hotarâri ale sindicatului) pentru întreprinderea o- 
perațiunii financiăre, caii punete sunt: „obligatoare pentru fiecare membru al sindieatului. Prin acestea. se înai hotăe reşte, pe lângă scopul sindicatului, şi persoana, care -va fi insârcinată cu conducerea afacererilor sindicatului, apoi ga- ranţia, ce trebue să se depună, durata, sindicatului,. ete, "Fiindcă asociații priucipali sunt mai puţini şi. de oz- „rece ei participă “cu sume mari, de aceea pot să facă ca şi alte petsoane sa ia o parte ' dela dânşii; în acest caz socoteala respectivă se face între asociatul principal şi a- sociatul secundar. DR N aa Ş 

i Corespondeaţa, ce rezulta din afacerile de sindicat, „se face de 'câtră institutul (sau: firma), care 'este însărcinat en conducerea operaţiunilor! de sindicat. şi cuprinde 'seriso- 
rile de. participaţiune; cererea plăţilor trebuitoare, reparti- țiunea mijloacelor disponihile, distribuirea dividendelor. și” 
socoteala linală dimpreună cu împărţirea. câştigului intre 
consorți (asociaţi). Când titlurile Inate 'de sindicat se vând publicului prin' subscripţiune, „atunci firma îasăreinătă cu. 
conducerea: operațiunilor face prospec!e, liste de subscrip- „țiuni, avizuri, ele. . 

581. Scrisoare de participaţiune. . 

„Sindicalul pentru calea ferată... . - 

feel 

'- Viena, 30 April ZII 

i pete „Donmilor W. S:hiiler et Comp, . ! *: dă . 

a, iena,. : 

„În numele Sindicatului constituit. pentru ,procuraiea „şi realizarea ca italului- destinat pentru; Construirea liniei. * ferate... vă' oferim sub următoarele condițiuni de sindicat Partea“ de capital noniinal de * 
. aa IE LEO ELA a E aa îi p. o.
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C. 2,000,000;—: ec i iar 

rugându-vă, că, dupăce veţi: semnă răspunsul . alăturat 

dimpreună cu condifiunile de sindical, să ni-l înapoiafi. 

„ Binevoiţi a. „depune la : casa, noastră garantia! * de 

70 în :stină. de i! e Bi Pt rii, e 

    

   

  

| C. 200.000—. | 

__ Cu deosebilă stimă. 

Ş e ie Banca, | 

: a Ta ea ah, N. : 

Ia „902, Acceptarea E i 

! aa „Viena; “1. Mai 94, 

“Bancii. 

Viena. 

::Posedăm scrisoarea: - a-voastre. din. 

z0 a:1: tr. şi vă: anunţăm; că: acceptăm. 

) partea. oferită de 
Q:::2.000.000.--nominal - A 

din afacerea prodiarii şi realizarii 

capitalului. trebuitor, Ja, construirea
 

căii ferate. 

sub condiiunile sindicatului, "ce se 

i află însemnate în dosul scrisorii pre- 

| zente, 
| „1 Depunem- 1a casa d:voăstre garanţia! 

' cerută de: 10% în: sumă de C. 2000. 000.— 

a m Da Cu acossbită 5timă. 
- N. Schiiler et Comp. 

39
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af RI . . p a. - DECE a DESENE DE RICE E IA Ii Sa Lea : : SR cr Pitic i 

    ss Ei mini EAI Stai - 

Sri hoc de îeăreări i li ji | alun mln 
AAA e name mere 

  

AA E i Mi n. ENI .: 

l Proprietarii de vase de mare întrebuințază aceste 
vase nu numai pentru propriile lor interese comerciale, “ci . 
de cele mai multeori şi pentru transportul mărturilor stră« 
ine și a pasagerilor. 

2. Dacă un proprietar de: vas “tichiriează intreg vasul 
său sau nuinai o parte, atunci €l este îuchirietor, iar afa= 
cerea! sa se 'numește închiriere. Acela, careia cu chirie un 
vas întreg sau numui o parte anumită a vasului, sau care 

„se invoeşte cu inchirietorul, numai în privinţa transportului 
unei anumite cantități de mărfuri, se numeşte încărcător 
ar lutrarea: încărcare. 

3. Contractul în seris, ce se incheie intre inchirietor 
şi chiriaş: se: numeşte clart: partie (contract: sau: -poliță de - 
nolegio)!), :când-s'a închiri at inlreg, vasul sau. o mare parte 
din dânsul. Ss rr sa SR 

.. Cones ment se. numeşte declazaţiunea | inseris | ce o 
dă: capitanul vasului incărealoralui pentru fiecare încărcare 
şi prin. care. se obligă” a „aduce la. locul de destinşiție ar 
furile” îă schimbul plaţii transportului 2, 

„Fiece conesament trebue să cupfinidă :, 
a) Numele căpiianului. 

i îi Îi 
     

———— 

a 1) -Numirea acestui: înscris. este dela italienescul „catta: “partita, - adecă) adev erință împărţită;, fiindcă în Italia se “oDicinuiă din vechime a se. tăiâ. “transversal această: adeverinţă şi: a -se da, fiecăruia dintre contractanţi câte o parte din aceea, în loc ga se face con: iractal în două exemplare, precum se obicinueşte astăzi. „în: 2) Numirea, de: „Cconesament- esto dela connaissement ssu ital. coliostere=cunosc, recunosc; , ”
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a b) Numele” şi după iniprejurări, naţipăalitatea vasului, 

| ie) -Numele: încărcătorului'' (treimițătorului): isi lipi zi 

” “-4) Numele” ptimitorului iărfutilor (destiaatat său: “con. 

| semnalat). si iiua- n iattan ab UBi 
pă ie) Poctul dg "încărcare." : 
9 Portul :de destinaţie: i RT CUT cz SCURS 

8) losemnarea. mărfurilor încărcate, numărul” or (cani! 
îi SI IEI, oua „d 

litatea). 2 2 tipla 
ip) Platg "transportului (chiria; avi) 
bi) Obligaţiunea,: ce: şi-o “ia căpilănul' “Vasului;, ipentiu 

i5deplinireăa tonteactului,' “garantand” atât “cu! persoana" sa 
cât: şi cu: 'Yasul: 5" stii 3] tz dboa, ia bo Cu 

„__R) Se arată în câte exemplară șa făcut conesaihehtul » 

:-))“Locul şi data: redactării îi miti. Ma 
m) Semnatura căpitahului 2) 

$6.: La: primirea mărfurilor capitănar dă: mai. atâiu o 

adeverinţă scurtă numită! recipisă; pe“ 'baza “căreia- se face 

conesamentul de cătră încărcător, evântual de “tdiputerni- 

citul acestuia sau: 'de' expeditor? şi se! "Seininează! de “căpitan. 

- 7, De cea mai mare însemnătate" pentră' transportul 

maritim este asigurarea maritimă, a adeiă asigutareă” măr- 

furilor, eari sunt transportate, pe mare, in 'contea ' 'nenumă- 

| ratelor „pericole, ce se întâmplă în” timpul unei''calătorii pe 

| mare: “(fortună, "foc; trăsnet; înisipire, “nautrăgiu, inecarea 
e, [9950 R E ui ai za ati DI 

niz do n 
/ 

    

n ihiug za 

   
La 

i si tit 

unui, “vas. “ete. , X 

ii "Asigurătile 'se fac: ia 'socidtăţile: de! asigurare. + 59: 
ţ ui ie 

i, Pepi jeni IO DOD ti “a 

1) Conesamentul se: 'faca. 'de' regulăiîn: trei exemplare și: la or- 

dinul primitornlui ;;din; acestea unul se.dă, „căpitanului, unul acărcă- 

totului şi unul se tr. inite primitorului. peritrucă acesta” să” poată 

dispune- prin - 'gir d tmărfutile: insemnate-:în dânsul: încă înainte' de 

sosirea acestora la destinaţie. : _ o 

3) De obiceiu că; itanul pune lângă semnatură sa clauza: „Nu-mi 

este eunoscut conţinutul şi greulatea“. 

| „ir Această clauză! se pune'nunai atunci, + 

văr nui: cunoaşte aceste :punele.. --:.. stu - | 

- Cu toată clauza însă. căpitanul este "esporisabil: Tai perdere; de 

"cantitatea şi calitatea “mărfii priinite. De 'acâlaş 'fel e şi clauza : „Xu- 

responsabil de lecaget; la fluide:şi. „Nerespousabil de: frângere::- la 

mărfuri, ce se pot'spar& ge. a bca mt mp sa 

    

când căpitanul. în ade- 
. , : sf 
ji mata 

  

   

  

  LI     „sa - i 

„a Na FI ut Ti   
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cictăţiie. p peniru “sigirariie. maritime se ada cu, deosebire 
in, porturile mai. însemnate. „Singură. Germania, are, peste 
100 de astfei de societăţi. 

9). Se poate asigură atât vasul cât şi. încărcătura, 
chiria şi :transportul, avaria şi bodaieria !),, pracum şi câş 
tigul. imaginar,. i , 

10). Contractul incheiat intre asigurator şi asigurat se 
numeşte poliţă sau contract de. asigurare, Poliţa . de asigu- 

„rare. (ca toate contractele) ivebue. făcută astfel, ca, să nu 
fie cea mai. mică îndoeală-: în. privinţă scopului şi a obiec- 
tului contractului. Această polită trebue să cuprindă urmă 
toarele „puncte principale :. | 

Ă a) Numele - conteadtanților, adecă. asiguratorului a (S0- 
cietăţii de asigurare) şi a asiguratului. i 

„; b). Obiectul asigurării, e 
“c) Numele vasului şi a căpitanului. 
d) Suma asigurata. SRR , 
e) Rizicul luât de. asigurator şi durata lui. 
„ £) Călătoria asigurată.» 

.- 8), Premiul convenit. a Ii 
-_h) Toate condiţiunile speciale: a ai e 

_î) Locui, data și seinnatura, Ma pa 
11. Asiguraterul se obligă în schimbul i uoei plaţi nu- 

mite premiu, "ca să plătească aSiguratului o sumă anumită, 
dacă i. s'ar întâmplă vre-o pagubă. Premiul se calculezză 
după” sau”; dia valoarea obiectului asigurat şi trebue să 
se plătească in totdeauna anticipaliv. 

„„„. 4i+ Misiţii de vase servesc ca mijlocitori “ intre fachi- 
ristor. şi chiria, cu deosebire pentru procurarea de măr-, 

  

. 

  

- Ja): Avarie se numose chejtuolile, ce se. fac, cu un xas în timpul călătoriti, precum și Stricăciunile, ce le: sufere vasul şi mărturile. din “el în timpul călătoriei. 
„- b) Când căpitanul. este silit. a intră în. un n port în “urma. unți ; avarii şi nu 'poate, ca să plătească din mtjloacale sale cheltuelile, ce s0 cer pentru: aceasta, atnnci esto silit să facă: un împrumut,. 'amane- tând vasul sau încărcătura.- Acest împrumut se numeşte Vodmerie, iar actul contract de bodmerie.
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furi, Şi asigurările se fac 1 mai mult prin mijlocitori (misiţi 

de asigurare) şi în' numele acestora; din care 'cauză” misițui 

calculează, asiguratului o: proviziune." pi SI AR 

"132 Corespondența in “afaceri” i traiisporturi maritime 

„este toarte' "variată; căci, cele mai 'geosebite! împrejurări pot 

da 'ocazie la corespondență; “mai “ales: “avariile; bodmeriile, 

diferențele, . etc. Dia Dra a 

In cele urmăloare ne vom  măagini a arătă în câteva 

exemple desfăşurarea. cea. mai simplă a unei asttel de co- 

respondenţe. : 
| 388, Uferta de sare, | a 

m met etnia 

“Litaiiburg, 3 Maiu 1911. 

AA Do: nului ializis Weiss, 

ici a a “Cristiania: 

Imi permil a vă oferi câ! se “poate de eftin 

în condiţiunile de până acuma sare de Liinebur g, 

calitate: superioară, ; dacă: veţi cumpără, :0, cantitate 

nai imnaie. Vă“ofer'sacul ă 75.9." metă inclusiv 

sacul cu M. 2.50 franco bord: Hainbiirg. 

Aștepl să reînoiţi ordinele d: voastre şi vă salu! - 

pă „Cui toată. stima. 

„ia aa „Gustav : - Weber... 
ah „A sa Ş 
ani 

- „504: Prisieeai crezi. Hugare
 pentru asiizurara « maritimă, 

bi - 

S 

Ia ““Cristianiă, CĂ aan, Doi. 

Domnului, Gustav Weber, 

Ta „Diineburg. 

“Ca '7ăspuns la oferta d- voastre: din, 3 ct. vă: 

roi a-mi  tremile cu cel dintâiu vapor. dela: Tambur g



4 22 
iati betia za iza inca 
250-300) des saci, ide. sare superioară, de Liinchur J a 75 Bor. nell0, cu. prețul, de. 44;. 2.20 pr.-sac ind, Sacul., franco. bord Hamburg, „contra. netto- -Cassa, plata, în, polite, de „bancă cu “scadență, scurlă asu: pra. Flamburgului.. Vă, „TOg,, toi, odată, a; asigură aces ranspor. | iei 

ui ci : Caz foată: stima. 
iz pe 

  

“"Tilius” reies, 
| | . i, PI 

5095. Tremiterea facturci, a concsamentului și a asigurării RR AI riaritime. mi? mea tote i 

+ Dimeburg, 17, Maia DL. 
i” i „Domni Iulius Weiss, 

pia i nasi ED a i Cristiania. Ain 
iu 4 o dndeptinând. ordinul, ce. mi 7 aţi dă prin, scri- soarea. d-voastre. din'8' cl ani. onoare . „2 pă. tre mile alăturat [aetura, în «Valoare, de a fat 

  

PE e - + "Se PE a ti AL * cos LAN a ai 

sad 
St ay va ii 

a 

cu căre vă "rog a'mă credit fr. dale. 
„Aştept. cu plăcere viitoarele. d-voastre comande şi vă anezss “conesarizestul, “Confârni dorinței d-voastre . arm asigurat. mana, inci, 10 %]9 câştig înaginăr, cu 'M. 725. — 

Mee psi 

1 1 Factură : - Cu toată, stima. sament 
- - „1; „Cone asi. ua = Gustav Weber, 

ud “Pouţăi. de. - pr Ne ÎI Ir FR a 
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i 506. “Intrebare la un expeditor. pentru: căutarea unui vas şi asi 

amet rii 770 orare a maritimă. i „istaoq gi 
Siasoâ alia. 

3Î. a Bbs iz JIiineburg,, 1;Maiu: A811. 

CES CL OI SDB mai abnri pi ai 

Domnului Herm. Unde, RI 

ia BI BO UD 
r T | Hamburg. 

Avem:de:tiremis i'cu'icorabia-La. New- 
York 

Li 21.91000 de:ibutoaie de ciment.  . 

Pentru transport plătim 7 Sh. per 

vona de 101LG6;kg. n Năsrugămiarnecăută un 

vas potrit pentru acest scop, înştiin- 

țandune, despre timpul, când trebue 

să red am cimentul. Totoaată vă rugăm 

a ne, comunică, premiul,cel. mai, eftin, cu 

care” aţi putea, face asigurareă de, Scu- 
vire ae pagubă:, DOO — a Tri ze az d ara 
““lAșteptăm'uri 'văgpuns tăvorabil: şiă vă 

Salutăm; Oe O Sa pAz0 
2 SiUqanizuI 5aea5 5 iu LEA 3 ESI 

9: NAC pre Bat LOR ua GE De 
iai 7 OSOu Ni „i Hcu aeosepită stimă, 

- > Sie AI Eu, 19 -“iMărbachiet'Comp : 

csănsmuto- Qqruli aL Speo SI 

UD 

„RO 9 in meaze, 2 Maiu 1911... 

accese aha site buz 

a iiDoinni 6! 'Mătbaci et Comp. 

DA Al bi ea îi A Liineburg. 

Am primit, Soizi soatoâria: voastre de- 

ieri şi vă comunic, că v'amgăsit cora-. 

bia., 1oana“ căp. Berger, care se insăr-- 

cinează cu transportarea celor 1000 de - 

„butoaie de. ciment la New- York cu .6:% . 

Asigurarea! este de 14 in caz de: se Eu 

pă, afară de: inisipire, „ciocnire şi co- - 

„ Liziune: a SS Ta 
A zA GA 

LA „1 1 
îmi 1 N pai 

TIP OA e pd SO i | pe 

„A
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„i. Vă-rog a:mă inştiinţa cu -intoarce- „Xea poștei, dacă'pot''să:convin in COn- dițiunile acestea. a ' „i 'OQimentul irebue.:să fie. predat la „bora in decursul acestor -10 zile.. 

Na „Cu toată stima Zi i ai „„ . Herm. Unde, 
1.588. „Ordin expeditorului de a închiriă :0: corabie, |. 

îi o e *-Liineburg, '5-Maiu 1911. 
N        

      

nului Herman Unăgi e. 
DCI DAE ST Dna o e e 

îs ta 

„teroriza Lucia zis ar. - a Cu deosebita stimă a Su iris „Marbach et Comp. 
309, Aviz cxpeditorului | 

i. 
despre: tremiterea ; mărfii, 

„ Diineburg, 7 Maiu mr. 
pi 

„e = Domnului, Flerm. Uhae, : i. . 
Pa za 
= 5. : 2 

  

2 Hamburg, Va among pi Rae Wa. anunţă. priai -aceasia, că: prin corăbizrul Breimer, caicul “Lauenburg Vo. -ro,:vi s'au expedial 
ate, de ciment desti- 

dela Honstor cele 7000 de buto nale pentru corabia „Joana“:



    

* 
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Vă alătur “conisamentul. Corăbierul se va 
prezentă la d-voastră pentru a luă . instrucțiuni. 

" Binevoiţi:a'emile- conesamentul:'la' ordin în d 
etemplarz şi a ne tremite 3 exemplare semnate. 

Aşteptăm. totodată . contul d. voastre de cheltu- 
elile făcute. e cat a E it ACE / rii i Ră uzul 

+ : Mei: i : 
aaa i Mi 

    e : i ment îi iu 
17 Coniesument Da Marbachet Comp 

590, Avizul expeditorului, că marfa a sosit şi s'a încărcat. 

cp “Tremiterea : contului de, cheltueli.: ai pao aici 

Data poti cra mer o Bz toată 5b [oo a fi 

apa „Hambirgi 12, Mau 19411, 
îi „lati ti 3 

   

  

1 55 actilio 
„Domnilor, Varbach e/ Comp: so pl îi 

sud fut Îi isi edil e po ut 
o Laineburg: 

2 utoe „ie fe asi    i IESE Or 

  

Bă na to o ge îi uta doge : 

“Adei onoare, avă. anunță că. 'corabierul, Bre- 

. mer. a: „sosit, “prompt ŞI FĂ, n, expediat, cele; 1000 

de butoaie de'ciment... - -. a matter tb sto 

ui Văsalătur, „confor, dorinței, „d- voastre- „drei e- 

zemplare.: din. conesamenlul, es, „la, „ordini, pen- 

ru .Nen- York dimpreună, cu poli/a de. asigurare. 

„Vă, „ZOg-u. MĂ, credită: pentru: cheltuelile, mele; 

  

„1000. de, butoaie . ă 10, Dee e în esa 100; —. 

” Premiul de asigur. & Polo de 10, 000, 150. — 

.. Poliza; şi. HMPTU asi cei ce eri imi DT 

ÎI Porto, ete; Sh polii za jet a ei 
asi i 253 — 

    

ei ag aim ital 

Sper. € că în. curând: mă: „veţi insărcină cu alte 

„ordine. îi iza ala abtrie ni 

   

  

dusi  iCavzodtă” stima. 

| “Horn: "Uhde,.. 
pe ID Pute 

  

Cu toată stima. .
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pi osrtzi au cu 7 

Aia Dus n ovine Siarun-b ni 
în sd sis CAPITOLUL; AL: UNSPREZECELEAt+ 
„SĂ Dâ Sa arsa „S miti să Bis pan 

  

- „gin o e a, AT ș as mol sui Vian SA me Y a UD. 

Oforzi do. serie i ni pl i aha 
pm vă caselor de CDL, Vinil Ati 

  

  

  

ISO sie de bine i rii da vita titi încape tie 
Fiecare tânăr: dupăce: 'Sfârşeşte “studiile, caută ua loc 

în o casă de comerciu Spre a, pune în practică cunoştinţele 
căpătate in: “Scoala, Dă:isemenea este natural, că lânărul 
silitor, ce face practică, să caule să ajungă mai deparle, 
astfel la ocazie'işi'va dă toată” isilinţă, dea: să! poată capală 
un loc: mai bine plătit şi maibun pentru viilorul' său. 
Cel ce: voeşte a ocupă un loc-iîn.o casă sau la o 

bancă trebue să facă. 0. ofertă de serviciu sau o peliție, ce 
„0. tremite * şelului” casei" său! “diveoțiunii: băncii, Această „pe- 
tiție; în cărei” arată cinoştinţele sale “serveşte! 'totodată'e ca: o: 
probă de scrierea sa, „MDN: d Siolţ e n 

"5 "iTa acesta! clițilbi Şi Vbterte: Soliditatotul! Soibeşte „cu 
inddesiie' »leSpre tunbjitiatelti sară nedesegisidârzaă însa 
Sita Si “câ păcităleaOSa ojicitătgiuri€ că: scva” recomandă 
preăimult viu Zita “ăjiăgo Stopul, Seacit 'otirtă? "sa ori nu va 
fi crezuta“i sau. că “i se vot! 'pune Astfel:de: coadiţiuni; în cât 
nu va! puteă! Sale: "Satisfaca. ap 3 îmi stone 

Pentru cererile, ce se adresăza: societaţilor j pe actiuni 
și băncilor. se intrebuințază formatul de coălă Sobicinuit 
la. petiţiuni, iar pentru cererile adresate caselor particulare 
se; “iitrebuințaza “formatul: 'scriSorilor: conierciale. : DS 
a ofertele de servicii şi la petiţiuni avem “întrodu- 

A 
4, 

 Tntrodoterea: cuprinde 0: rugare scurtă: şi. politicoasă 
pentiu ocupâreă. postului respectiv. In „continut ;se, arata) slarea civilă și cunoştinţele dobândite” (curticuluim. „vilae- 

     



a
z
 = 0 
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In inckieiere, petiţionarul” se “roagă; ca săi se indeplinească 
- cererea” asigurând pe şef câ îşi! va. face "datoria: cât'se 

poate de bine:: pet SNA Tal ca e revad 

“Fiindcă; oferta sau sdidtea s serveşte totodaiă ca probă 
| de. scriere, se. înțălege de sing, că ea trebue să intrunească 

" toate calilăţile stilului şi să fie curată şi scrisă! “caligrafic. 
De cele: mai multe, ori întâia impresiuiie, - ce'o face oferta, 
hotăreşte primirea sau refuzarta cererii: petiţionariilui-: 

tr, IE 

  

Ne pia ziar îren Bti sa) Lo 
, “59: iOerti unui riisolv ent âl unei goale « comerciale în formă 

-.. de'serisoare, A Pi 

: . - ” * . U 

UR TA nat OA 
    Dea usa aa na 

Dr Na DN asia 

  

e 

  

     

   
o. i 

SI RDI ir 

Ne „Îmi Permil, a 
13 

  

    
“ne "vază Yăcomâniăăi “dnuliză N 

Sai aia 

vă oferi seraiciile «nele,, So Să DUSĂ Mais sa e 

_ M'am născut. în: “Bucuresti. şi stiut de" 18; ani. :Dapăce 

ah: sfârşit. Cursul: “inferior, al: liceului Lazăr au -urnat 

cursurile. “scoalei:: “conteptiale 'siftridare din” Biti eşti! înpă 

ciam se "poaiz constată” in cerlificătele unu biata? i 

  

ea 

„Cred, că ani an „pâșiigal. prin studiile. mele „rmogtințele 

anilor, ce. mi se vor. r,-impe ; totodată, i iuti: i perniit a:vă 

alroge atenția, că* pot '+să. iau _ note stenografice “precise, 

dacă mu mi se va dictă prea repede. | tir 

: Dăcă! veti: 'bitievoi a primi ofeita mea; ahinci îmi vout 

da fodtă silința de a justifică încrederea, ce îmi veţi. acor- 
AZ ati 

da-o, îndeplinind în mod conştiincios obligaţiunile. mele, şi 

păstrând în un mod scrupulos secretul afacerilor casei. 

i pâi)
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„Aştept LH. răspuns favorabil şi. vă Pog « a primi | 
, asigurarea, deosebitei. mele Stie. tun 

PBucurești, 15 Iulie'1911.' Joan Nicutescii ii 
, a PR diplomat al școalei comerciale supe- FR i i i 7ioare din Bucureşti. 

za za Hi Strada; Teilor 17. : 
“Donatie. sale. tea sati lea 
Domnului N... N i rea 
Sef firmei e > 

Bucureşti. 

  

„592. Oferta unui „funcţionar din birou în forma „unei scrisori. 

. Stimate Domnule, . 

Referindlu- mă la domnul W.... Ni. care mi-a 
coniunnical, că în casa a voastre este vacant uu 
post de contabil, îmi permit a vă rugă,ca să bine- 
v0ili a-mi acordă acest Post. 

Am vrâsta de... ani. şi am sfârșit cursurile 
şcoalei * comerciale * dleinentăre din as iar "bip 
de sp ani ani funchionat în casa Alicia cenusa 
fu ind întrebuințat: da: contabilitate: i: 

„Sefi - mei; cari.:au- fost: mulțămili “de: mine 
îNi-au ; permis a mă referi da. dânșii, . fiind. dis- 
fuşi a vă, da. despre nine „Orice  informațiuni afz 
dori. | 

“Dacă îmi veţi “indeplini cererea, atunci îmi 
“voii “dla: silința, ca sâ' mă arăt 'demn în orișice 
Prioință de încrederea al-voastre; : 

- Prinuţi, vă rog, asigurarea deosebilei. mele 
stame. | | 
i Fași, 15, Maia mul, . | Ioan. Andriascu 
Cu Btrada Albineţ 15, 
"“Dommieisale i 

„Domnului Nas N 
Seful firmei... a 

| Galaţi. : ar 

 



ui i î junei: cica „pe acţiuni; fî7ji i CT 

Domnule. Director, 

: su Subsemnatul absolveut'al şcoalei comerciale. sit: 
perioare: din Gala vă:rog să. 'binevoiţi: a'mă pri 
mi ca practicaut În: casa d-voastre. 

Alătur în copie - legalizată actul de zaștere şi 
diploma de: absolvire: a . școalei comerciale”: supe- 
ioare. : 

“Dacă îmi zeti- îndeplini. cererea, atunci îmi voit 
da toată silinţa, ca. să mulţâmesc pe superiorii met 
Brin o muncă neobosită, prin puncluablate. si co- 

reclitudine. 
„iii Cu deosebită stimă. 

Galaţi, Z 7 „talie 1917, ȘI „Joan, Vasilescu. 

a ta teze " Sivada Ciza- Vodă 18. 
33 

" Onoratei Divecțiini a soia anonime :“Bontrii 

exploatarea pâdur ilor. : , - 

. o “Ga fi. 

98,  Ploreseu din Craiova s0 roagă. la 1. 1 Octomyre, ca să fie pri- - 

mit 'ca.practicant în firma N. Gavrilescu et comp. 
"99. Pop din- Pleeşti se roagă, ca să. fie. primit ca funcţionar, la 

Banca agricolă. E | 
Pi 

*
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“Operaţiuni: de-import; şi-de export. 
„OPERAȚIUNI DE IMPORT, 

DA aaa ——— 

Import..de protoxid. de plumb ; din “New. -Xork 
(America), prin. 0:. casă en: ros: din 

Marsilia (Pranţa).. i 
- . E a po Ei Ca at 

594.  Contiemarea uuci 'elegranie, prin care se. comunică preţurile : 

„ Marseille, le 29, Seplembre . 1910, 

„ Messicurs Coltofeanu « Dobreanu, Ş 

Galatz;,: -.:. 
nt aa „Roumanie. 

"Nous a avons Phonneur de vous; accuser * râception de votre-tarte:postale: du '25 Septemvre ' nous demandant le: - Prix pour 300 a A 400 barils de litharge en „Moreeaux et en 
paillettes..- Ia . E 

Nous ; vous avons teltzraphiă, 1 les imots: -: 
„AMorceaux 33, Pailleites 44. 

par ci qiels Vous aurez compris que nous pourrions vous livrer Cif Galatz au prix de: 
„Fr, 43 poui - la lithâtge en morceux. 

- Fr, 44 pour la litharge en paillettes, 
: mâhes conditions . descompte, el de paiezneat,: que, pour notre dernicre livraison. “ 

Nous avons ajoute dans notră telegrama ; i:  quan- tite barils limitEst. 
En effet, nous n'avons- qu'une pelite quantite de li- 

  

  
 



tharge disponible et. nous ne. sommes pas certains de: pou- 
voir vousi.donner, 300;ă,400..barils: 1 muaiizrto) suit acea 

Nos prix sont fermes “pour” râponse par retour du 
courrier. 

Au plaisir, de vous lire, nous vous prion d'agreer, 

Messieurs, i nos”sincăres- saiutations. 

„Marius: Dufour:.et fils, e. DI 
„Pui A “ipoaei a pita, ile cir 

. 

595, “Casa: M. 'Diutour et fils comunică firmei Coltofeanu et” 

Dobreanu, că nu poate reduce preţul la mărfurile cerute. 

  

” ei  Marsvil: le dă Ostobre 15i9; 
pă Bi) „ni ai 

      

"Nezocignls- at 
pi a: ţii, în 

Galat iz, 

Roumanie. nt 

îi 03 n. Sri 
, „Nous avons. bien” requ, votre. &lca rammae,: „i a te | 
„Reduisant 50. centimes: expădiez, ez .200 „paillettes, 190 
Pe, Pi i aaa 

morecaux telegraphiez“. 

spre 
     

„+. „Nous vous. avons “noni poe al ete et i 
i almpossible,, reduire maintenons „prix pour T6po nse 
immediate l&l€graphidue“, pei cr tanas attoPoiataii 

cl nouș „est.. en. eflet „materiellement „impossible | de 

vous rduire de '0,50 dp K.;, „au, contraire. “Particle; „est en 

hausse et nous . tenons,; “acțueliement , 10,30, „de plăs. “par "2 

"qui le. „29, Septembre. K que, les: prix.. quo, nous, javons, coţes 

Neanmoins,, nous avpns, sie heurgux de “pouvoire „vous faire 

  

a ei tie 

Lia ai 
encore Vancien, „Prix, â la. “condiliore “Loutefois. „que; Nous 

sare , 
nous; vetiendtez la marchandrise par telegramime, au. recu 

du DOtre-: aaa 2 nataatoza pif ăi it î: fastul | 

Veuiilez agrar, Messieurs, noş sincâres „salutations. 

pene ti în uns Aniţi  - Marius Dufour et fils.
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596. Firma Coltofeanu et Dobreanii acceptă condițiinile şi face 

Pata, comanda. :;;.. îi : 

-.Gelatz,, 11, Oetobre 1910. 
"Messicur Malius Dufour & fils, 

„Marșeille.. 

Nous avons. regu . votre - honorce du 29 Septembre 
dernier, dont le contenu a eu notre attention.  Sous date 
du 13 crt., nous vous avons telegraphie. suivant copie-ci- 
joint „Reduisaut 50 centimes expediez 200 paillettes, 100 
morceaux. LElegraphiez, par ce que vous avez sans doute 
compris' que nous vous limitons pour: 

200: barils a' 44 ke net litharge paillettes fr. 43.50% ko 
10. ,„ „m. morceaux fe, 42.509) ke. 

Ce limite! lant justine par” ies 'ofires que nous vous 
avions de la part 'de' votre concurrence, nous' comptions 
que vuus serez aussi en mesure de: Vaccepter. Nous _re- 
cimes cependant votre telezramme. du 14 crt., nous di- 
sant: „Impossible Teduire: maintenoas prix pour 1€ponse 
immediate telegraphiez“. . Bien que : 'nous ayons en de 'la 
concurrence des prix plus” avantageux. mais pour. mainte- 
nir nos relations avec Vous, nous avons “accepte vos: prix 
et done nous vous avoas telegraphi€ | le "fu crt.“ „Accep- 
tons! expediez: promptement:: * “Nous aimons croire (ue 
vous avez “dejă, mis en. “prompte execution les 300 barils 

- specifica ci- baut. et, en „ attendons „Votre: facture. par retoue 
du courier. : , 

Entre-temps, nous vous pretentons, Messieurs, nos sa: 
| iutations bien sincăres. - - 

Coltofeanu et Dobreanu.       
30
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597. Răspunsul casei Dutour et fils şi confirmarea comandei. - 

Marseille, le 21 Octobre, 1910. “ 

„Messieurs Coltofeanu & Dobreanv,. 

n E Ea Galatz.. 
- Roumanie | 

Nous avons. bien requ .votre telegramme. du 15 Oc- 
tobre; „Accepton expediez promptement“. | - 

Nous vous avons donc note 100 barils de litharge: en 
morceaux ă Fr, 43%/, K et 200 barils de litbarge en 1 pail- 

lettes â Fr. 440/o K cif. -Galatz.: 
Comme nous avans: dej eu l'occasion de vous le 

dive, vous savez (ue le litharge en morceaux ne s'obtient 
"que peu ă pevau cours de notre fabrication et qunl faut un 

certain -temps pour obtenir la quantite de 100. barils. Pour. 

ne pas vous faire trope attendre, nous comptons vous 

faire deux envois contenant chacun 100 barils de litharge 
en paillettes et 50 barils de litharge en morceaux. 

Nous esperons r6ussir â embarquer le premier lot 

dans le courant de la 'semaine prochaine, bien que notre - 
fabriealion soit prise pour plusieurs jours. encore par des 

ordres notes avant le vâtre. | 
Veuillez agreer, Messieurs, . nos: sincăres salutations. 

i Marius Dufour et fils. 

  

590, Expediarea « unei părţi din mara comandată. 

Marseille, le 31 Otloiire 1910. 

Messieurs. Coltofeanu & Dobreanu 

Recomandee. Ni 

p  Nâgociants 

N Galatz | 

, Roumanie. 

Nous avons Phonneur de . vous confirme notre lettre 

du 21 Octobre et avons Lavantage de vous reimettre sous 

: 40



ce pli .facture et :connaissement: “â'-ordre aux '150 fuls de 

litharge (50 morceaux, 100 paillettes) que nous avons remis 

ă la Compagnie Fraissinet pour 6tre charges sur le vapeur 
„Esterel“. 

Nous vous prions de vous en procurer bonne râcep: 
tion et'de nous couvrir du montant de notre facture dans 

le dâlai 'pr6vu. 

"Nous allons travailler â la: 'preparation du deuxieme 
contingent et esperons vous Pexpâdier dans le courant de 
la semaine du 6 au 13 Novembre. - 

Veuilez agrcer, Messieurs, nos selutations Smpressees 

Marius Dufour et fils. 

599. Tremiiterea unui cec peatru achitarea facturei. 

_-Galatz, le 17/30 Novembre 1910. 

Mess, Marius Dufour et fils, 

ae Marseille 3 

„Nous avons requ ă son temps votre honoree du 31 
„pass. avec les annexes y mentionntes et pour acquit de 
votre facture du 929 Oct. nous vous remettons ci-joint un 
ch6que de: E 

Fs. 2795.55 s/ Credit LyGnnais, Paris, et vous s prions de 
vouloir bien nous donner credit sous avis, 

Dans cette attente nous ' vous > preșentons, Messieurs, 
nos sincâres saluiations. 

Coltofeanu el Dobreanu 

————  —— ————— 

NOTA. Importul do protoxid do plumb; este direct din Mar- silia. nu din „New-Y York, Cum S'a pus din greșală în titlu,    
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600. Firma Coltofeanu & Dobreanu din Galaţi ri roagă i'pe Banca comer- 
cială română din Galaţi, ca să. înştiinţeze pe compania . de ulciu: 
din Paris: că i Banca! va plăti -uleiul comandat la prezentarea - do- 

: Iata cumentelor.;: po i „ 

   

. ii a "Galaţi, 6 719 falie 19i0. 

""Onoratei Bânci comerziale române, _ - ; | 

“, " Galaţi. 

“Prin prezenta vă rugăm să binevoiţi a înştiinţă în 
scris pe „The : Southern Cotton Qil.Company,. 21 rue du 

Lenoir, Paris, că veti plăti la prezenlare : în Galaţi docu-' 
_mentele (compuse din factură, eonesament şi certificat de 

asigurare) referitoare Ia : 
100 de butoaie de uleiu de. bumbac , Viârge“ cu fi. 

91 — pr. lo B- cif. Galaţi cu Dio” scoul, încărcarea în 

primele 15 zile : ale lunei Octomore a. c. cu conesament | 

Bentru Galaţi, ce le-am cumpărat dela: amintita firmă. 

Contravaloarea acestui transport vă vom plăti: o în 

numerar '' la prezentarea - documentelor de “mai sus după 

cursul: cecului as/ Parisului, iar comision vă vom ' "plăti 

24%. Gumatate la sută). - 

„ Aşteptând răspunsul d-voastre, vă salutăm 

. Cu toată stima. | 

a p p. Coltofeanu & Dobresnu 
I. Nema 

601; Răspunsul Băncii. - 

A Galaţi, 1]20 lulie. 1911, 

Domnilor. Coltofeanu! et Dobreanu, 

: Galaţi. 

“Posedkm scrisoarea d- voastre din 6/19 cert, şi am scris 

chiar azi la The Southern Colhon Oil Company, Paris, că
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vom plăli la prezentare documentele a/100 de butoaie de 
uleiu de bumbac „Visrge“ 'ce' le-aţi cumpărăl cu prețul de . 

“în. 9l.—0j, :K. eif Galaţi.cu 1% scont, încărcarea în pri- 
mele 15 zile ale lunei Octomvre a. c., cu conesament pen- 
tru Galaţi, --- E A 

Ne veţi acoperi contravaloarea acestor documente la 
prezentarea documentelor, iar comision vă vom calculă lo, 

, Cu toată stima.- 
Banca comercială română - 

I. Costin _..C. Mateiu 

- 602. Avizul Băncii de plata documentelor. o 

Ia „Galaţi, 17/80 Octombre 19i1.. 
Domnilor Coltofeanu et Dobreanu, NI 

Sa i IE pt Galaţi, 
„. Referiidu-ne la scrisoarea .noaslră din 7/20 Iulie a. e. 

vă comunicăm, că am plătit astăzi documentele (conesa- 
ment, factura şi certificatul de asigurace) a/100 de butoaie de 
uleiu de, bumbac <Viărge» expediate-de casa The Southern 
Oil Company, New-Jo:k, cu vaporul câlice> in sumă de 

„. Fres. 14847.47, cu care vam debitat și vă rugăm a 
„ne achilă această sumă împreună cu comisionul de frs. 74.25 
şi în schimb vă vom predă documentele de mai sus. 

| Cu toată stima. 
Banca comercială -română * 

I. Costin  C. Mateiu 

Import de cafele. din Geuua (Italia) prin 
i un agent. - 

603. Agentul telegraficâză casei Longoprato oferta clientului Badji ” „ Petroft din Constanţa. 
a Longoprato i 

- Boer IE o Genova. ISII0 190 a Su „- Aanbad 6.146 Stemson    
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ai Stadmanes' Stădskas !) 
PI ee Pa i 

pi ___ 604. Răspuns telegrafic. 
ec di 

tai „i + Boer! 

Di 5 . Constaniza. 

i '? Staidiy 'stadsvest 'stadtbier 2). “ m T 

i Lo ngoprato 

290 1184910. .-- i: A | 
_605. Telegrama agentului. | 

„+ Loogroprato.....,: 
Ia Genova 

RI Petroft accepte . : 7 

” Boer. 
e 

„ups e 1606. Agentul confirmă. telegramele de mai” sus, ; 
Da ai 

et Ea a i Sa! ii 

„ci put tut. : Constantza, le 20: Gctobre 1910. 
a 

AEaă „iu: Monsieur Roco Longoprato, 2 îi ta 

a at "2 "Genova (G6nes)* - 
, 7 . ta eat tu 

, na aa etate! a Di ui 

-.:-Je wous aceuse r6ception de vos estimees de 14 et 15 

crt., ainsi que du tâlegramme du 15, d'ou jai compris .que le 

prix des-cafâa sont:ă la baisse -et Jai fait: mes oflres aux 

clients les plus importants. Hier je vous ai telegraphie 

-„Aanbad 6146 Stemson: Stadmanes Stadskas“ en recement 

votre râponse ; „Staid!y .stadswest stadbier“. 

dai visit de nouveau. un de ces. clients, et apres 

beaucoup “de! difficultes j'ai râussi â la decider d'aceepter 

vos prix. En consequance,! je. vous. ai telegraphie : <Petrolt 

accepte pour M., Athanasse . Hadji Petroft .Constantza .cent 

sacs cafe No. 6 â frs.;14$ pour:100 kg.;:expedition: moiti€ 

promptement et moili€ apres ua. mois.—Payement... contre 

'connaissement â 3% dWescompte>. i su: 
a | 

, 1) Agentul Boer se foloseşte deun cod convențional. Cuprinsul tele- 

, gramei convenționale este următorul: „Atanase Iadji Petrofi Constanta 

100 saci de cafea No.6 31460 kgr. ci
 

2) Ultimatum 2 franci mai mult decât oferta d-voastre, definitiv 

inutil a face o altă contra ofortă. , . 

' 

Lă
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ZI & C. Vasiliu.: Ces clients . ont prix 'livraison du 

„transport du 12 Aott depuis longtemps. i - 
Veuillez agveer, Monsieur, mes  sincerăs salutations. 

„LG. Boer, 

607. Casa Longoprato confirmă comanda casei H. Petroff făcută prin 
agentul 1. Boer... -- ” 

„.- Genes, 2 Outobre 1910, 

Monsieur Jean G. Boer, 

Constantza. 
(Roumanie) 

Faisant suite ă ma lettre du 22 cet, je vous accuse râcep 
tion de votre honnorte du 20 mâme mois etje note en bonne 
regle la vente: Athanasse. H, Petrof, qui aura: bonne 
execution comme d'habitude, Je vous recommande (pouitant); 
en meme temps de vous interesser toujours ă mes articles 
et dans attente de bonnes offees je vous salue. IE DEI i Iu R. Longoprato. 

:'608. Casa "Longoprato tremite agentului factura. 

Sa „ (Genes, 24 Octobre 1910, 
“ “Monsieur Jean G. Boier, E 

ae Constantza. 
| | (Roumanie) . 

En vouz . confirmant ma lettre du 24 crt., je "vous 
informe que j'ai embarqu aujourd'hui sur le bâteau <Er- 
terelle“ pour Constantza les 50 saes cal pour M. Athanasse 
H. -Petrott de Constaniza. Da ă Ci inclu je vous remets facture et certificat du poids 
relatif. - a 
„Dans Pattente 'de vos bonnes commandes, - je vous: 

salue, Monsieur, avec empressement. Dara 
i „R. Longoprato. 
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Import de sulfat de “cupru: din Liverpol. 

„. (Anglia). 

609. Intrebarea clientului cătră agent. 

Marășeşti, 21 Septembre 1910 

Domnului |. Moerlich, 

a Galaţi. 

“Având nevoe de 10. 090 până la 15. 000 Kgr. de suitat 

de cupru, marca „Strugure“ în butoaie. a 5 cwt. *) binevoiţi . vă 

rogane face cunoscut ultimul preț, cu care, ni l-aţi puteâ da. 

Va salulăm cu toată stima. | 

" Fabrica de produse chemice- Mărâşeşti 

A, Florescu. 

na 

“cio, Răspunsul aentului. 

“Galaţi, 23/5 Septembre 1910. 
Fabricei de produse chemice Mărăşeşti, . 

Marăşeşti. 

“Posed scrisoarea a. voastre din 21/3 et. şi vă comu- 

nic, că ami cerut: telegralic 'dela “casa mea otertă.! relativ” 

la sulfat de cupru ş şi mă voiu grâbi să vi- o comunic la timp | 

“Cu toată stima. . 

IL Moerlich. 

611. Agentul cere: casei săle să-i comunice telegrafic preţul. - 

„Hartmann 
A 

Liverpool. * 

| iPelegruph low est possible price 10 tons  Sulph „Copper, 

March “shipment. 
PI o 

1) Owt.(apror. 250 Kgr.) sau în butoaie î 50 gr.
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612. Agentul confirmă telegrama. sa. Pa 

Pa Galatz, September: 3: 1910 

“""Messrs.' A. Harlmahnn et: Ce. 

Liverpool. . 
Dear Sirs, pa ti | e 1 beg to confirm my today's tele telegram as per copy enclostd begging you to telegraph Yonr lowest possible price for“ 10 tovs sulphate of copper vine leaf brana in kegs for March shipment. Sa N " 'Trusting bussiness may result y beg to rethain. 
a 

Yours faithfully 
I. Moerlich. 

613, Casa răspunde agentului. | 

“Liverpool, 3 September 1910. . 
Me L: Moerlieh, 

Galatz. 
Dear Sit, . III 

Ea i „ii: We, beg to confirm -telegrams exchanged today as follows... OEI 
Recd : „Telegraph lowest possible price 10 tons Sulph- Coper March  shipineat:< - i Sent: „Lowest 21 October or Spring immediate accep- tance“, from which you wil understand that for February- Mareh Our present price for Sulphate of Copper in lkegs of about 5 cwt each is L. 20. 10.— per tone, cit Galatz, less 4" which includes cash discount and jour commission. 'This - is subject to: immediate reply and we cannot possible accepi, any lower figure. | - N aa 

Jours truly - _ o A Martmann “et .C-ie, 
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614. Ageutul Supune clientulai oferta. 

Galaţi, 28/5 Septembre 1910; - 

Fabricei: de produse” cheniice Mărăşeşti, 

Mârăşeşti. 

„Fiind. îu: posesiunea scrisorii -d-voastre -:din 21/3- ert. 

am onoare a vă oferi: sub rezervele uzuale, "conform: unei 

depeşi primite în. acest moment, tei 

Sulfal. de cupru marca  Siruugur ee azi) zeta na 

în; but. a 5 cwt. (ca 250 Kg.) a £ 20.:10.—..:i i: 
in but. a.50 Kg. a 2 21.— per tona engleză cif Galaţi- 
Brăila. nevămuit, platu contant cu 40%, scont,. contra do- 
cumenle, după cursul, cecului..as/ Londrei.. Livrarea în.Fe- 

bruar/Martie, eventual mai curând, dacă o doriti. - 

„ii Sper,că această oferlă vă va conveni şi așteptăm cu 

plăcere confirmarea d-voastre. .. Pa 
| pi Cu toată stima, 
IAR | | L Moerlich. 

aa „615. “Clienţii aceeptă” prețul. Pe 
: 

' Mărăşeşti, 26 September 1910. 

pi Domnului I. Moerlieh, 
| | Ă Galaţi. 

"Suntem în posesiunea scrisorii a: voastre din 23/5 er. 

şi în conformitate cu conţinutul ei comanâăm ferm 10.000 

(zece mii) K* sultat de cupru marea „Strugure“ în hutuaie 

de 250 Ko a :£ 90. 10.— per 'tona engleză cif. Galaţi nevă- 

muit, cu 4% seont, contra documentelor, după cursul cecului 

as/Londrei, livrurea în Februar-Martie anul viitor şi vă TOg 

se e binevoiţi a-mi confirmă prezenta comandă. 
a: - Vă, salul. 

„tt 0 Ou toată stima 

„Fabiica de produse chemice, Maraşegti.. 

EEE RE E a a i A.' Florescu; '
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616. Răspunsul agentului... 

Galaţi, 28/10 Septembre 1910. 

Fabricei de produse chemnice Mărăşeşti. | 

Mărăşeşti. 

Am primit astăzi: scrisoarea d-voastre dia 26/ crt. şi 
vă. mulțămesc pentru cumanda de 10 tone de . sulfat: de 
cupru, care am. înaintat-o telegrafice - casei mele, rezer- 
vându-mi dreptul a reveni cu rezultatul definitiv, -: 

Cu plăcere aştept nouele d-voastre comande şi vă “salut 
Se o Cu toată stima. | 
a e 1 -Moerlieh, - 

3 647, Agentul comandă telegrătic marfă” pentru clienţii săi. 

Galaiz,10:: September 1910. 

- Messrs. A. Hartmann et Comp. aa 
” Liverpool. 

Book Fabrica de p' oduse chemice Marăşeşti 10 tons 
Sulphate of Copper in casks a 5 cwl.4 20. 10. February- 
March shipment. | | 

4 Moerlieh. 

618. Confirmarea comandei telegrafice cu nota de comandă. 

Galatz, September 10“ 1910. 

Messrs. A. Hartmann el Comp.-, 

Si | Ni „ Liverpool. 
Dear. Sirs, DR aa Ia 

Y beg to confirm my today's telegram as per copy 
enclosed begging You to book a/c. Fabricei de produse che- 
mice Mărăşeşti 10 tons Sulphate of Copper in casksa 5 cwt a € 20.10 per tone for shipment February-March to Galatz 

  
| 

R
R
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y irust te. business is in „order, and beg to . enclose: 

hezewith fornial order No. 14840 “Fabrica de produse che- 

„mice Mărăşeşti -which please book and oblige. 
I. Moerlich. 

„ | "Nota de comandă. 

I. Moerlich Galalz. 
a Galatz, September 10% 1910, 

a Note de Commission No. 14840 E 
| ăi Acheteur: Fabrica, de: produse” ehetnice. „Mărăşeşti, 

. "Vendeur: "A: Harimann et C-i e. ie Ra 
“- Livraison: February/March 1911. | 

Expădition: by steamer.to Galatz. -* * 
Condition: Cash less 4% diseount, against documents 

per Banque de Ceâdit Roumain, Galaiz.: | 

E 0 Tons- Sulphate of Copper 

“vine: leo brand ! | 
"in cask:a 5 ewt IE 
aa £ 20. 10.— 

per tone... 
Cit Galatz 

Please mark.   
619. Agentul Moerlich confirmă telegrama. de inregistrare 

d lor, Hartmann et Comp. 

"Galatz, September 13» 1910. 

- Messrs. A. Hartmann: et Comp. - 

Liverpool. 

Dear. Sirs, 

-Y have your yesterday's telegram reading: 

„Booked Fabrica de produse chemice Mărăşeşti“. 

Y am pleased to note that “you buoked the 10 tons 

Sulphate- -of Copper. ale. Fabrica .de produse chemice: Mă- 

răşeşii. for wbieh y sent you, formal order sheet on 10! inst. 

Da Jours faithfully” 

i m 1. Moerlich.
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„620. A Hartmann et t Comp. confirmă telegraniele + şi comanda 

PI IRI 

„uiti. ii- Liverpool, 10 Septeraber. 1910, 

“Me, L.? Moerlich, 

a Gate 
Dear Sir, , 

| pi We confiraa | telegrams. exchange , „as :tolows 
„Recd: ”" . „Book Fabrica de produse; chemice -. Mărăşeşti 

10 tons Sulphate of Copper, in 5: cwb „casks 
2 20.10.— - :Pebruary-March. schipment wir“ ! 

Sent:. ip _: Booked Fabrica de. produse chewice 
Mărăşeşti from Which iL. "is understood that we have sold 10 
tons Sulphate of Copper in 5cwt casks for Februaâry/Mareh 
delivery at £ 90.10.—: per.tone Less 49% which. includes 
cash discount and your commission, and -on receipl of your 
confirmation. we shall send you, our contract note. | 

Jour truly 
“A. Hartmann et Comp. i 

Contractul tremis* de Casă 

Corrected Sa " Contract... 
Me. “Fabrica de Produse chemice „Mărăşeşti. 

Liverpool, 240 October 1910. 
  

  

We have this day. sold to you per Mr. A. Moerlieh, Galatz. 

Quantily and. des- | 10 tons Sulphate of: Copper is 
cription ol Goods. ... | caskaabt5 ewls „Vineleaf'“* brand. 

Firme of Delivery. February-March: I9I1 Se 
Mode of. Delivery Cif Galatz a 
Price Z 20.10.— per tone less 40 "Terms of Payement “Cash or before delivery if .re-. : . | quired payement by demand draft 

with documents attached per the Orare Ne, 14840 Banque de Crâdit Roumain.    
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ÎN Ia Agentul, înaintează clienţilor contractul cu casa sa. 

A ” | Galaţi, 25 Seplembre 1910. 

- Pabricei de. e produse chemice Mărăşeşti, -- 

: 7 - Mărăşeşti 

Aci inclus am onvare a. vă: remite contractul casei 

. 

mele A. Hartmann et Cie as/ 10 tone. suliat de 'cupru spre 

serviciul d- voastre. 

„Vă, salut „ui 
Cu toată stima. 

I. Moerlich. 

Operaţiuni de export, - | 
Export de făină din Bri ăila la Alexandria. N 

- Agentul confirmă comanda telegratică 

Atexandrie, le 27 Aocut 1910 

“Messieurs Galiatzato Freres et. Co.,. a, 
“Brăila: 

DL 

„.: € 

Messieurs, E 

„ Faisant suite:ă'n/ lettre du, 15 crt. courant nous vous: 

confirmons notre telegramme de cg jour: vous annongant 

la vente de , 

150 Balles, farine No. 1 ă Mr. Dem. lacovides au. prix: 

et aux conditions du contrat de venle, (ue nous vous re- 

mettons sous. ce pli. | a. 

“Le. calme, qui r&gne actuellement sur: notre. “marche E 

ne nous a pas permis de- vous. transmeltre de nouveaux, 

ordees, mais nous esperuns que les aflaires reprendront 

sous peu et nous permettront d'enlever „oelques iotş. 

- assez importants. 

Agreez, Messierus, nous plus sinceres salutations, 

- Boyanzis et Co.. -
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BOYANZIS & Co,  Telcg. BOYANZIS -ALEXASDRIE 
a , i ” 4 

„ALEXANDRIE—LE CAIRE |. A IE 
Alexandrie, le 27 Aout 1910, 

(EGYPET) 
aa “Contrat: de Venle - 

Par notre entremise: : : DI a Vendu par Messieurs Galiatzato ytres & Cie a Braila. a Monsieur  Demosthenes C. Jacovides & Alexandrie. la quantite de 150 Bălles de 100 kilos Farine Vo. 1 de leur 
SE N fabricalion, au prix de Francs Vingi Huit el Cînguante centimes (E. 

| , - 29.50) la baile, Marchandise vendue Cf Alexandrie.. ie 
Payement Comptaut, Escompte 1", contre remise.. des do- 

__“Cuments au cours. de change ă vue sur Paris. Emballage Franco. i 
" Livraison 75 Balles premiăre quinzaine Octobre prochain, -75 Balles deuzieme gquinzc îne Oztobre proch. 

'Fait en double 
L'agent: i a a Boyanzis et Co... N L'acheteur 

G. Jacovidis. . 
.623. Expediarea mărtii, 

it a. Braila, le 10 Octobre 1910. 
Monsieur Dem. Jacovides, __-... 

a Alexandrie. 

  

„„_„Nous, avons Vavantage de vous informer que, par le Vapeur <Lopolis> de la Societe Lloyd, nous vous avons. expedi€ le premier lot: de 
75 Balles farine No. 1 (de y. conlrat du 27 Aoăât | 1910), dont la valeur s'el&ve suivant tacture ci—incluse â îr 2116.15 pour le reglement delaquelle nous avons fourni . a Vordre de la Banque Imperiale Oltomane de v/ villeun chegque d'une valeur equivalente, que nous recomandons “Y] bon accueil. eat 
Asrtez, Monsieur, nous salutations empressess. 

! 

- Galiatzato Freres & Cie 
+ 
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IA, 3349 aa “Brăila, le 10 Octombre 1911. 

“ MINOTERIE. - | 
Cafialyato ete E Gia. 

Mr. D. Jacovides, Alexandrie 
pour les marchandises suivantes expedies pour votre com- 
pte et â vos risques et perils par s/s „ Lcopolis" du Lloyd 
Aulrichien. 

cif. Alexandrie 
  
  

      
  

  
    
  

      

E 3 
Parque SACS! gra- | x. E “anime 

- mmes |; | = lg! |. 

- EN = - , . . Ă [ Ă - . . i . . „ | ” ii . 
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„En un cheque ordre |... |. |: | | | 

de la|| - |: [tes] 211645 
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i * Oltomane . rul 

i i 
| 8 |lE.eto. 

| | 
i 

| 

i 
i 

| 

| 
cas da ava i e s 'adresser â     | NE. E atogi ar fals Alezandrie Î | 

“agelat « de la c- mie d Assurance 
> | , « | | „Li Occeanus“| 

|| 
i 
i 
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Braila, 10 Octombre 1911. 

624. A la Bangiie -Imipăriale Otomane: 

| ă Alezandriz. 

„Messieurs, pt 

Nous vous confirmons: au]. precedente. du 2 
crt. vous remettant ă Lencaissement ut: effel docu= 
mentaire de fr. 6302.40 ei Nous posscdons o/ hostorce 

-du: 3 crt. don - NOuS Avons relir€ o] cheque de: 
Fr Er. 5418 .95 s/ Paris due vous nous remellez 

pour balance de nf effet de „Fr. 5418.20 donf H0us 
VOUS avons ditinent decharge. | 

Veuzl/ez agress, Messieurs, 1108 sut 
epressces. 

Gafiatza!> Prtres et Co. 

P. S. Sous ce Pl: sous avous Vavaniage. de 
VOUS vemetire a lencaissement zu effet documen- 

* faire Wo 659 de fr 211 2116. 15 6.15 s/ Mr. D, G. Jacoui- 
des de v/ ville pa yable au cours du change â vue 
s/ Paris, dou 1045 vous. prions de soigner “la. 
Tenirce et. le 7etour comune a Vordinaire. 
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Export de grâu: din Constanţa la Anvers. 

Fraţii Manisalian din Constanţa vând 500 de tona de grâu 

faq. 78/19 de. kgr. hectolitrul cu 3% corpuri străine, cu con- 

diţie ca încărcarea să se facă în 21 de zile. | 

Condiţiunile de. vânzare . dola. Dunăre. pentru Anvers 

sunt următoarele: a a 

- Vanzarile se fac cif. Anvers, adecă în prelul, ee se oferă 

agentului la Anvers, se „cuprinde costul mărfii, navlul şi 

asigurarea. Valoarea . mărfii este plătită de importatorul din 

” Anvers. imediat la. prezentarea documentelor de „încărcare 

(conesamentul şi. poliţa de asigurare) minus . Î*Je sconto. 

Acest 19 sconto se scade. din factura provizorie, astfel că 

importatorul plăteşte suma întreagă dispusă asupra lui. 

Spre a face oferta de 500 de tone de grâu românesc 

18/19 3. faq, cif. Anvers, încărcarea in 21 de zile, fraţii 

Manisalian telegrafiează. agentului lor arătând, că preţul, ce 

cer,-este de fr. 19.500 de Kgr. cif. Anvers). Cumpărătorului 

conveniridu-i oferta, agenlul telegrafiează casei Manisalian; 

că olerta a fost acceptată”). ! ” 

625. Oferta telografică. - | 

a Ss. Duval et Comp. e 

a . Anvers - 

.- vOyfrons 500-78798 prompt '1950 Anvers“ 

= 626, Răspuns telegrafic. 

| " Frâres Manisalian 
” 

| “Constantza- - Si 

„Acceptons“ Ma Si Ra 

SS. Duval et Comp. . 

1) A se vedea telegrama IL. 

9) A se vedei telegrama JI. 
i 

  

—————
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" După acceptare se desfăşoară "următoarea. corespondență: 

„. 627, Scrisoarea casei Manisalian cătră agentul:ei. 

| BE „ Constaniză, 5 Feariei 7911. 

- Messieurs S:: Duval et Comp. ia 

; pi 2.2 Anvers, 

la vente faite aujourd'hui par v/entremise, au ! 4 | - 900 T ble faq 78/79, 3 embarqguemeni prompt (21 jours), â Jr. 19.50 les sie has, cif. Anvers, et 'attendons contrat relatif. | 
„-": Agrcez, Messieurs, nos salutations empressces, 

-... Freres Manisaliani. 

„ Faisant suite aux depeches cchangces, nous vous confirmons 

268. Scrisoarea agentului cătră casa Manisalian. 

Anvers, 8 Fevrier 1911. 

"= Messieurs Frcres 'Manisalian, 
- : A u To. EI : “ : | | 

Constantza. 
“Alessieurs, . . E 

Nous avons Davantage de vous confirmer la vente que nous QV0ns faite' ce jour pou: '2/compte aux conditions generales du „Contrat "de la Chambre arbitrale et de conciliatiori pour grains e graines d' Anvers, ă "Messieurs N. Robin et Comp. Anvers. Quantite, environ 500, 7. froment Danube/Sulina!Constantza. Embarguement Par _dapeur/vapeurs, Prompt, Danube/Sulina/ Constantza. e a Rrix, rs. 19.50 les le Kgs cif Anvers. Ei . ) 
. , , i 

Şi 

Pas ement, comptant ./- 10 d'escompte; contre documen!s. Notre Commission, Io, Poimaine itp, i Contrats. Inclus les eXemplaires în double, dont veuillez HOus retourner la coutre-partie, signce par vous. ă 
| 

a „+ Videvoues” Aa | „SS. Duval et Comp. 
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20. 

: PR , - 
E. La primirea acestei Strisori cu contracte, câsa' Manisaliau -  fremito următoarea Scrisoare. 

n , Constantza, u Feorier 191]. 

* Messieurs. S. Duval î Co, i 
ir Ti + PR Pai ze. : LII ai 

v 

pi - Messieurs, . tu teaca Ioa 
Nous possedons ofestimee du. 8 eri: dont i Nous: avons : - retire 

contrat en double ă n/vente.du 5. crt. aux 500 7. ble fag 78/79 
3%), que H0us QVons trouve en rtgle. Inclus & nidecharge. la con- 
trepartie, dâment revetue. „de notre signature. .. ..., 

Ta ojdeiioiues 
„Frăres Manisalian. 

m 

op « N 

Executare ca vânzari. 
a ij Se 

"Anvers. 

Pentru a execută: vânzarea celor 500 * £, de. grâu a fad. - 
18/19 3% prompt cif Anvers, fără să ne abatem dela: con-  - 
-diţiunile” vânzării, trebue să. cunoaştem amănunţit : condi- 
ţiunile contractului de Anvers:).- 

Cele mai insemnale puncte ale: contractului din Anvers 
-sunt următoarele: 

„.. 1) Vânzătorul. are dreptul, la optiunea. lui, de a “iivră 
cumpărătorului său 2", în plus..sau în minus decât! can- 

E 

titatea' vândută (optiunea. aceasta există şi la. contractele - 
:germane, engleze” şi. franceze, la cele. italiene, ea este ră. 
„dicată la. 50). 

2) Afară! de. „celă 29, “vanzatorul mai are “dreplul de , 
:a predă. încă 39. mai, mult sau : mai, puţin, dar acest. ex- - 
-cedent de 3% nu se „mai. calculează cumpărătorului cu prețul 

a 3 Li „ . 4 pe i TIT a Di t, 
Pai pa : 

| D Sunt mai multe” forme de contracte, ca. 'cele germane, en- 
:&leze; îranceze, italiene ete. Fiecare din aceste contracte se doosebose 
între ele foarte mult în anumite puncte.
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“vânzării, ci cu acel al ultimei zile de descărcare a mărfii 
la. Anvers. Dacă părţile nu se învoese în privinţa preţului, 
atunci acesta va fi hotărit “printun arbitraj. In, privința. 
latitudinei de 5 %e în plus Sau în minus există o restricţiuney 

când încăreateă se face în două sau mai titulte vapoare: - 
3) Data conesamentului, prin care executâm vâuzarea, 

irebue să fie cuprinsă, în terminul fixal de 21 de zile, adecă 
dacă vânzarea sa făcut la 5 - Februar, conesamentul nu 

trebue să aibă o' dată:mai îndepărtată decât 26 Februar; 

-în caz, contrar cumpărătorul poute să refuze primirea mărtii 
„Şi să 'ceară reziliarea vânzării. 

4) Greulatea: minimă, ce vânzatorul. « ar putea liferă 

cumpărătorului siu la Anvers, este in cazul de mai sus de 
71 de Kgr. de hectolitru, orice greutate în minus de 77 de 

Kgr. se bonifică cumpărătorului. Dacă vânzătorul a predat 

o marfă mai grea decât cea garantată, el nu poate cere 

vre-o bonificație dela cumpărătorul său. Bonificaţia există 
numai dela vânzător la cumpărător, aceasta numai cât pri- * 

„veşte greutatea naturală (adecă greulatea specifică). Penlru 
diferențe. de corpuri străine în .plus sau în minus. deest cele 

garantate” există. alle condițiuni. Ele, sunt „specificate _ i 
contract. 

'. Navlosirea. : 

Indata - ce sa notat afacerea de 500 de lorie de. grâu 
faq. 18/19 3cj,, prompt, cif Anvers, casa Manisalian ' cauta un 
vapor, în, care se incarce grâul vândut, Pentru acest scop 
se adresază agenţilor de vapoare. Domaii |. Protopopescu 
et Comp. din Constanta, ce reprezintă „Societatea de navi- 
gaţie Johozon“, ofer pe vaporul „Eda“ „ ce se aşteaptă să so- 
sească la Constanţa la 16 Februar,un loc pentru 300 de tone 

_* de grâu cu 8 (şilingi), Aceste: condițiuni convenind, casa 
Manisalian le primeşte. Corespondenţa referitoare la această ” 
navlosire. „este următoarea: a 

i 
| 

i 
4 

o
   

—
—
—
—
 
a
 
—
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630. Scrisoarea agentului de: vâpoâre adresată firmei: Manisaliau 

a E iii „Constanţa, 21 Ianuar. 191]. 

d i *** Domnilor Fraţi Manisaliari, i pe 

îi Dai * - DI .. 

a pi EDC R îi e i Locol 
pf E ae ok. - pg „. „i IP 

iai * : . ti ci 

“In arina înțălegerii noastre verbale de astăzi vă confirmăm 

că wam cedat pe vaporul „Eda“; ce-l aşteaptăm aci;:cam pe la 

16 Februar, un loc' pentru '500 de. tone de grâu, pentru transport 

dela Constanțala Anvers cu navlul de 8|— per unit, uzualele 

berth terms"), full : matmoneys). ea 

Vă rugăm a ne confirmă această scrisoare şi vă salutăm. 

a mit 1 Protopopeseuget Ore... 

“681: Răspunsul fraţilor Manisalian. 

Constanţa, 21 lanuar 1911. 

E . Domnilor '1- Protopopescu -et Comp. A 

Posedăm scrisoarea! d-voastre de astăzi şi. confirmăm, că 

„am navlosit dela d-doastră pe acest vapor, ce se aşteaptă să so 

sască pe 'la' 16:'Februar, un spaț pentru 500 de: tone de grâu 

„dela Constanța la Anvers cu navlul, de 8/—, per unit, uzualele 

berth terms, full malmoney. i . 

E Fraţii Manisalian: 

1) Berth terms. Condiţiunile contractului de navlosire Berth. 

_-9) Full matmoney=—Pentru Constanţa la o plată cătră agentul 

“vaporului; afară de navlul de 8/— per unit, ce se trece în conesament, 

e 10/— per 200 units, pentru stivajul măriii (aranjarea ării) în 

hambarele vaporului şi gratificaţiunea căpitanului... N 

" :“1nit = 1015 kilograme pentru grâu, porumb, meiu, 

006 - „2 -Săcară, : - 

E „> 1993 . a papiţă, :-. 

n 1999 ep nm "OEZ 
12 i: n px O0VĂS
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pi Asigurarea, | 

. Dupăce casa Manisalian a făcut navlosirea, cere dela | 
agenţii ei de asigurare, ca să le asigure provizor pentru suma . 
de îr. 95.000 cele 500 tone de grâu, ce le va încărcă pe! 
vaporul .„Eda“ spre a fi transportate dela Constanţa Ja 
Anvers, conform condiţiunilor contractului de Anvers, asi- 
gurarea „se “face pentru” valoarea: netă a mărfii, -(adecă va- 
loarea brută a mărfii, minus ..navlul) plus. 2% beneficiu! 
imaginar în: favorul cumpărătorului... : .: 

632. Scrisoarea casei Manisalian adresată agentului de “asigurare. | 

a: - : Constanţa, 12 Februar 1971. 

Domnilor C.. Petrescu et Comp., | 
” Ni Loco. 

Vă rugăm a uotă, că vom încărcă pe vaporul „Eda:, ce-t 
aşteptăm să sosească aci la 16 Februar,: circa 500 de tone de: grâu spre a fi transportate la Anvers. Binevoiți a asigură pro- „eizor'acest grâu pentru suma de _Fres. 93.000, SI . , = p ! Instructiunile finale vi le vom trece după complectărea în- - ! cărcării prin certificatul de asigurare, ce vom emite. . | 

ga a Cu stimă. SE 
"Frații Manisalian... | 

. a 
. a . _ - o. ” a "638. Răspunsul agentului de asigurare. 

Îi Constanţa, 13 Februar 1911.   
Domnilor Fraţi Manisalian, 

, E Li a E ae | ă Constanţa. 
Posedăm scrisoarea d-voastre din 12 ori și notăni “decla- | | rafiunile, ce îi le faceţi pentru vaporul „Eda“. Am făcut asigu- | rarea provizorie cerută de :. : ” „+ Fres. 93.000, ) | 

| 

.. Da 
7. Cu stimă. 
> C. Petrescu et Comp,
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-Imeibrcarea mărfii Şi executare ea vânzării 

La. 16 Februar | a sosit în. “dont. vaporul „Edat, pa. care 

s'a tocmit, un loc sprea se încărcă cele 500 de tone de grâu, : 

ce. le;a' vândut: casa Manisalian. Dupăce agentul vaporului 

dă firmei, Manisalian toate indicajiunile, pentru încărcare, 
anume, numărul hambarului. Şi. locul, „unde . se va. 'încărcă 
grâul, tremeţind” totodată. şi o „copie din planul, de încărcare 
al vaporului, Fraţii Manisalian i-au toate măsurile, c ca marfa, 

adecă cele 500 de tone de grâu. să fie încărcate imediat, ce . 

vaporul . va fi pus, la dispoziţia” lor. De obiceiu la 0 “canti- 

tate de 590 de tone se acordă an “termin de o. zi pentru 

încărcâre,. E 

| “Indata ce sa "făcut încârcarea, firma Manisaliaia. cere 

- agentului să-i cemită, conesamentul de încărcare a acestor 

500 de tone 'de' grâu, “Agentul” tremite- conesamentul spe- 
cificând în dânsul şi navlul de 8/— per, unit,: ce trebue să 

se plătească la' descărcarea, mării, când, soseşte. vaporul la . 
Anvers. Acest! navlu: se. “plăteşte de: obiceiu de” cătră” cum- 

părălor, din această "cauză vânzătorul esle obligat. a-l reduce 

în factura. provizorie, ce E) face cumpărătorul, Şi “iata cum: 

” ” “Constanţa, 16 Făvrier 1511. 

Contrat de vente, 5 Fevrier 191] 
 Echantillon dembarquemerit, No. 10, 

Messieurs N. Robin et Comp. 

ee pe m ae pt a Anvers, 

  

Dr. â „Messieurs Manisalian Freres pour 

“Bis fag 78/79 3%. ex S/S-+ „Eda“ 

„ Connaissement date d' aujourd' hui. | , 

Kos. 500.000 Cif Anvers ă fr. 19. 50 ; 97.500 

"Fret ă 8|— pour 492,620/1015 Uts .. 

LS. I97.—ll & 25,25 | 4.975,40 

a: +92.524,60 

" Escompte | 7 IL ARI ! „925,25 . 

ati notte Fi: SI. 399.35



“ Indată'ce Fraţii Manisalian 'au: făcut. această ' factură 

se adresază din nou agentului de asigurare, cerând se le 

„__ tremită-o poliţă de. “asigurare! pentru această “partidă şi 

, anume pentru suma de. î . n i si Fics.: 94.400 

de oarece 'contorm explicaţiunilor' date, asigurarea pentru 
  

- Anvers se face pentru valoarea netă a facturei provizorie, 
adecă în cazul acesta pentru suma de Fres. 92.594. 60, plus 
beneficiul imaginar al cumpărătorului de 2%, cari împreună 
fac Fres. 94. 400.. Prima de asigurare, . ce “se! plăteşte 

pentru Incărcările maritime, variează după anotimp, dela 
"3/80f—19 şi după soliditatea vasului. Prima 'de asigurare 
se plăteşte direct de cătră vânzător” la socielatea de. asi- 
gurare. În cazul de mai sus fraţii Manisaliau au asigurat 
cele 500 de tone de grâu. pentru' călătoria dela Constanţa 
la Anvers în condiţiunile engleze de £ 0. p. a. (free, of £ par- 
ticular average). 

“Fraţii Manisalian tremit factură provizorie de: mai sus 
curăpărătorului din Anvers" prin 0 „Scrisoare, iar conesa- 
mentul, poliţa de asigurare şi cecul, ce se fac asupra, cum- 
părătorului. pentru suma. netă din factură, le tremit banche- 
ralui, cu care „Slau în cont curent, spre a fi încasate. 

“Iată scrisorile referitoare la aceste operațiuni; : 

„654. FPremiterea facturei provizorie cumpărătorului, 

N 

„ Oonstaniză, 17 Peurier 9. 

ă Messieurs A „Robin et Oompi 

A . NE a | - E - a : “Anvers, 

ss. da „—En nous refârant & n/vente du.5 Fe, -par 
Vent emise de Messicurs Duval et Conip. dux 500 7. dle fag 

  
| 

E 
|
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Danube, 78/79 Kgs. 3] Cif. Anvers, nous avons lavantage de 

vous aunoicer, 'quie noiis avons chărgi la partie, aujourYhui,, 

par le vapeur, ci-dessus, et vous vometlons înclus, en execution 

facture provisoire y afferente, s'cxpliquant Welle-mâme. Ii echau- 

tillon ; dV'embarquement de la partie, nous vous Venverrons sous 

le “No. 10, suivant Vindication dans la facture protisoire, et 

comptons que la qualite de la marchandise vous donnesa toute 

satisfaction. MR 

Dn compte el contre le -connaissement (en triple) et la 

police d'assurance d ce lot, nous avons dispos€ sur v/caisses 

E | - par n/cheque. 

No. 1339 O [Băncii genevale "române, Frs: 91.599.535, 

“qmte. nous' vous prions dhonnorer d presentation.” N 

Agreez,. Messieurs, nos sincăres salutations. 

„un 4. „Peres. :Manisalian, , . - 

  

. Nazi e î a gi i, ms 

635. Anunţ corespondentului din Anvers, care a tăcut vânzarea, 

. despre încărcarea mărfii. 

Constantza, ] 7 Fevrier 1911. 

-'Messieiues S. Duval: 2t Comp. | 

Anver3. 

“Bu nous poforant '& n/vente du 5 Feurier, par elentrenuise, 

ă Messieurs 1. Robin et Ciie. aux 500 T Vlc fag 78/79 3locif 

Anvers, nous avons bavantage de vous informer, que nous 

avon charge aujourd'haui cette partie, par le s/s „Eda“, el avons 

envoye la facture provisoire , relative, directement auz ache- 

icurs, eu disposant de la conlrevaleur de mâme. Priere de re- 

cominanler -3i/cheqie &' lei: bon -et prompt accueil & presen- 

tation. Inclus â.vlusage, copie de la facture provisoire. Notez 

ej outre s.:t- pl.» que : nOUS- VOUS _credilous . en comple. potir . 

e/comimission de 1Plo, sur „cete .affaire, par Frs. 916, que 

veuillez enregistrer en conformile. 
! 

E - Agrcez, Messieurs, 108 sinctres salutations. 

Freres Dlanisalian.
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636. Anunţ agentului de asizurare' maritimă,. | _ 

- - Constanța, 17 Februar 1911. 

"Domnilor C. Petrescu et Comp. 

PR 

. Loco. 

s/s „Eda* Ca urmare a declajaţiunii noastre provizorie re- lativ la acest vapor din 12 crt, vă rugăm să binevoiţi a notă 
că vaporul a sosit astăzi aci şi că i-am dat deja cele 500 'de tone de grâu, ce le avem de transportat de aci la Anders. Vă rugăm 
să binevoiţi a ne elibera chiar astăzi polifa de asigurare . refe-. 
ritoare la: această partidă pentru suma de Eres. 91.400 şi a ne 
dedită în cont cu prima de asigurare. - o 
a i ae ae  Cu' stimă." 

"Frații Manisalian. 

68%, Răspunsul agentului de asigurare, 

E ai „ în. Constanța, 17. Februăr 1911. 

“Fraților Manisalian, - 
tu 

„i LOCO. 

_S/sS „Eda“, 500. 7. de grâu Fres. 94.400.—Constanța- Anwels. . 
“ ”. PoSedăm. scrisoarea d-voastre de .astăzi şi. conform cererii 

» d-voastre vă: remitem alăturat polița de asigurare. Nota de debit penlru prima: de asigurare.va urmă. 

: E „Cu stimă... -, 

i... 0. Petrescu et Comp. 
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638. Tremiterea documentelor la Bancă, 

ua îi „Constanţa, 18 Februar 19. 

Da Onoratei Bănci generale române, | 

Loco. 

Alăturat avem onoare a vă: -remite un conesament în triplu 

exemplar, precum şi polița de. asigurare referitoare. la o partidă 

„de 500 de tone de grâu ex.  S/s „Eda“,. anexate! Ia cecul nostru 

No. 1139 as/N. Robin et Comp. din Anvers, pentru Fres. 91. 299.35, 

„ce vă rugăm a-i încasă în „creditul nostru. N 
. Cu stimă. 

:: Frații Manisalian. * 
ră 

599. . Răspuns. la Nr. 688, 

| a z: a “ Constanţa, 18 Februar. 1941. 

"Domnilor Frati Manisalian, i a 

* Posedăni scrisoarcă d. voasire de. astăzi,” cu un | “cec. "docir- 

mentar asupra 'd-lor 'N. Robin et "Comp. din “Anvers. No. 1139 

de Frcs. 91.599.385, cu care sumă vă credităm în cont cu cursul 
  

zilei de 100') sub rezărva încasării. 

! - „Cu stimă. | 
tat TD ntre : Band papi | : anca generală română. 

e 

“In urmă firma Manisalian mai scrie o scrisoare unui 
supraveghetor din Anvers, rugându-l să aziste la predarea 
grâului la Anvers; precum şi la luarea “probelor de descăr- 

care 'şi la constatarea greutăţii şi a corpurilor străine ga- 
- _rantate. Iată „această. scrisoare; , a 

mar 

1) 100=paritate. NI - 
:(F) Notez s.'v. pl! que “lo: contrat: “de! “vonto est fait sur tor. 

mulaire 'Arivorsgise.! Inclus “galment: un copie du plan d'arrimage de; 

nos 500.T ble ex SP Eda“.: tt ai at) 

4.
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610, Aviz supraveghetorului: 

i e Ş Constantza, 19 Feorier 1911, 

Messieurs 1. Durand et Crie, . . 

| "Anvers. 
_ 

„Nous .avons Pavantage de recommander â vos bons. soins 
de debarquement de njchargement” en parcel par le 
S/s .„Eda“, de Constantza ă destination de viport. Nous y avons * 
en toui: ai e a | 

500 7. de ble faq 78/79 Kgs, 'garanti ă Lembarquement, 
avec 3%, de corps. €trangers; a Messieurs N. Robin et C-ie 
de v/ville. 

Nous avons cfectuc le Chargement de la partie en parfaite 
condition, et sommes' persuades que la" marchandise ne laissera * 
A desirer ni comme qualite et ni comme poids naturel garanli, 
ou le resultat favorable des' essais, que nous avons fâits icî. La. 
mnarchandise ne contient non plus les 3% de corps ctrangers, le 
maximum admis par contrat. (F). | 

Nous esperons, que vous WeEpargnerez rien pour que nos 
interets soient 'tres' efficacement sauvegardes_ă ce chargement, et 
dans Lattente de s/nouvelles favorables, nous vous saluons, es- . 
sieurs, bien sincerement. a 
e - Freres-Manisaliari.. 

| GA. Răspuusul supraveghetorului. . 

at Amgersy-le 23 Fourier I9I1. 

a ;:Messieurs Freres. Manisalian, | au 
Da | MI pi „Constantza. _ | , ! SIT E 

s/s „Eda“.. Nous vous remercions de Pordre de surveillance, 
-Que tous.avez bien +oulu nous passer par vlestimee du 19 crt. 
Soyez persuades,. Messieurs, que. nous ferons tout ce qui . deperid 
-de nous, pour vous donner. le meilleur rendement possible ă ce 
Chargement. Nous aurons egalement ă coeur vlinterets guant au 

i 
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prâlevement des cehantillons de debarquement, ă lu constatation 
du poids naturel “garanti. et au pourcentage. : 

La note de. debit pour nlfrais de. surveillance, nous "Vous la. 

ferons suivre en temps- utile. - , 

Toujours ă vlordres, nous. vous saluons, Messieurs. 

pi Dai ri 

eat ea Să Durand et. Ce; 

Dacă. la. descârcarea vaporului, la. Anvers, i iasă exact 

cantitatea facturată de 500.000 de Kgr,, atunci factura . “pro. 

vizorie devine şi finală. lasă de obiceiu există un manco 

de' drum, ce 5e rădică dela. “a” la: 1* .sau posibil mai mult, 

sau mai 'pulin,, după cum s'a. facut căntărirea la încărcare. 

" Dacă/la descărcare există, o diferenţă .în plus sau în 

„minus, atunci aceaștă diferenţă. se bonifică reciproc conform . 

unei facturi finale, ce o tremite, de. obiceiu cumpărătorul 

vânzătorului. Navlul se calculează pe cantitatea livrată. la 

destinaţie, fiindcă, aşa se şi. plăteşte armatorilor vaporului, 

In . ceeace priveşte diferenţele „de calitate, greutate. | 

naturală, corpuri străine se bonifică in caz de neințălegere.: 

în mod amical prin arbitraj. Pentru greutatea naturală şi. 

corpurile străine se eliberează certifica te “de constatare, pe. 

baza cărora se fac bonificările. . Arbitrajele se . lac de o-. 

piceiu pentru diferenţe de calitate. Bonificaţia pentru dife- 

renţe de calitate, de greutate naturală şi de corpuri străine se. 

face între, vânzător şi cumpărător, afară de cazuri speciale. , 

Prin urimaăre dacă un “vânzător livrează o marfă mai su-. 

perioară decât cea vândută, n'are drept. la nici o bonifi-. 

" eaţie din partea cumpărătorului ; contrar, dacă a predat o 

marfă mai inferioară decât cea vândută, e obligat să bo-. 

nifice cumpărătorului diferenţa, "conform cu cel& fixate prin, 

certificate de constatare sau arbitraj. 
..
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Export de grâu di idila ja Sirasshuic 

(Germania) prin Rottetdam (Olanda). 

Afacerile de cereale se tractează pe , paza anei probe 

Type“, sau cu 2—3% corpuri străine!),--conform stipulaţi-* 

“unilor din . ontract, ct se ingădue a a fiin o  sulă de Kgr. 
-de grâu. 2). 

“Să luăm ca exemplu o afacere, ce se tratează pe baza 
- “unei probe. , 

:Casa M. Wolf din Brăila a încărcat e. (cam) 500 de. 

tone de grâu (A. e; a încărcat efectiv 496329 de kgr.) şi a 
«cerut un conesamen! asupra 500 de tone de grâu 3) 

Această partidă de 500 de tone, căreia casa Wolf i-a 

«dat îu registrul ei de probe Nr, 165,se propune agenţilor 
şi speculanţiler din străinătate 4). Casa I. Robert din Strass- 
burg (Germania, provincia Alsacia) a primit şi ea câteva 
probe din Nr.::165, care grâu a tost cotat ca_ M. 198.— 
pentru 11000 de kgr. Casa |. Roberl, după ce primeşte pro: 

ele, cere lelegrafic dela casa Wolf limita preţului. După un . 
schimb de câteva telegrame, casa Wolf acceptaeză prețul de 

AM. 195. Schimbul de: telegrame precum şi telegrama de ac: 

ceptare' se confirmă prin scrisori. n | 

Imediat sau a doua. zi (căci îndată ce casa are con- 

samentale este” în inter esul ei a se gcăbi cu ficturarea) | 

casa Wolt face o iastură provizorie, , aratând, dintele. Lre- .. 

1) D. ex. un grâu do (Ei până la! 73 Kge. (pe hectolitei), cu „9 
:3% corpuri străine. i 

„ 2) A se vegleă clauza din „Deutsch Niederlăndischer Vorteag- 
cel mai întrebuințat: pentru mărfurile destinate” pentru ' Rotordam. _ 

3) Se obicinueşte în totdeauna a:se lui un conesament. asupra 
unei cantități care întreeo cu 3, tsau chiar cu mai multe tone greutatatea 
încărcată, fiindcă nu: s'ar putoă vinde şi factură exact 496329; de 
oarece este aproape sigur, că există un „manco“ (lipsă) la destinaţie. Sunt rari cazurile, când iesă un plus şi chiar în acest caz nu u ajungem da cantitatea prevăzută în conesament. 

4) Morarii lucroază prin intormodiarul agenţilor.
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buitoare, : pe-care''o: “tremite- de a dreptul cumpărătorului 
sau prin “agent: (dacă s'a îolosit: de agent): împreună: cu.o 
sorisoare (ia! “exemplul: acesla scrisoarea este: anexată: la: 

- factură), Casa Wolt tremite. documentele: 'girate (eonesamen- 
tul şi poliţa de asigurare) dimpreună cu un cer de valoa-. 
rea faclurei băncii, cu care stă în! legătură, : cu ordiaul de: 

"- a le eliberă” (documetite!e) - numâi contra achitării cevului!) -. 
Sunt rari cazurile, când documentele se tremit direct cum: 
părătorului, care primindu-le : devine proprietarul: mărfuri- 
lor ; aceasta se _iotâmplă atunci, când avem mare incredere” 
în solvabilitatea unei firme. 9) : 

Controla la Roterdamu, La locul de destinaţie casa sa Wolf: 
trebue să aibă un reprezentant, care să-i apert interesele, 
atât la sigilarea probelor (care 'se face: contradictor' de re- 
prezentantul casei Wolf şi de câtră reprezentantul “cum: 
părătorului,) căt si la predarea mărfii. Pentru acest scop s'au: 
înfiinţat aşa numitele «Case de supraveghere» (surveillances). “ 
Ordinul de conirolă se dă după plecarea vaporului din port, 
însă ! în orice „caz trebue: dat înainte de sosirea Ii, la 
destinaţie. _ 

- Pentru. controlă. se socotește 30. centime de 1000 de 
gr. (în Rotterdam 0, 15, cent) Suma respeclivă: se plătește 
de. „vânzător. ; 

La darea controlei « se. face de. abiceiu ; și o serisoare, 

prin. “care se. aminteşte casei respective, ca să apere. inte- 

resele . casei: vânzătoare. .în toate .. privinţele. . Formula” | 
rului de . controlă: se; anexază şi un. plan al: Vaporului . 

„spre ase -vedeă, unde este încărcată. partida casei. vânză- 
- toare - (în. cazul“: nostru grâul casei. Woif este. incăreat în 
bambarul No..4 la fund) i 

n. A, se > vedea serisoarea, 645 adresată bă inci. 

2) A se vedea scrisoarea 644, care anulează scrisoarea “anexaiă 

la factura provizorie, „ 

3) Formularul „Controlle-Order“ adrosat casei N. Ingers din 

Rotterdam „contine toate. datele: pa - : 
Ei
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Cand “soseşte vaporul: la: destinaţie, cașa de. supra- 

veghere anunţă pe casa Wolf printi'o telegramă scurtă de. 

sosirea vaporului d.e. «Dobrogea» (adecă vaporul Dobro: 

_gea a sosit). Grâul casei Wolf fiind la fund vor trece câteva zile. 

până ce se va predă, Dupăce .se sfârşeşte predarea, cou-: 

trolorul telegrafiează casei Wolf din Brăila cantitatea, ce a're-. 

zultat .(rendement) şi greutatea hectolitrică constatată care: . 

"o interesză pe casa, numai . dacă a vândut -cu “garanţie: 

de greutate. Controlorul confirmă prin scrisoare telegrama, 

tremețând tot odată casei vânzătoare (ln cazul nostru ca-: 

sei Wolf) un raport de descărcare (Rapport de. debar-. 

quement, Entloschungsrapor!) „cu toate datele. La acest 

raport se anexază şi o notă.de cheltueli!) 

După ce cantitatea este cunoscută, cumpărătorul (n 

caz de manco) şi vânzălorul (in caz de plus) işi. înaintează : 

respectiv o factură -finală.: ln cazul nostru flind mancd, 

"eusa Wolfa primi factura finală dela I. Robert. .. 

„Se presupunem, că la Rotterdam a. rezultat o greu: 

tate de kgr. 49 3968, deci un minco de kgr. 2361 (ca 0,48); 

In acest caz cumpărătorul va înuintă vânzătorului (casei 

Wolf) o factură finală, notă finală, notă de manco?) o 

De oarece la afacerile „cit“ frachtul se plăteşte la des: 

linaţie, “pentru cantitatea descărcată şi 'casa vânzâloare” 

scăzând “din factura provizorie frachtul pentru :cantitatea 

din : conesament, este interesant să ştim, cât.s'a plătit 

fracht (cheltuelile de transport) în realitate spre 'a ne puteă. - 

convinge, dacă sumi, ce o stade cumpărătorului din „fac-- 

tura : finală“ ca fracht, corespunde cu realitatea. Pentru 

acest scop casele de control tremit caselor vâuzâtoare (in 

cazul. nostru casei Woll) odată cu raportul. de escăreare. - 

şi o copie a “contului de fracht :(Frarhtnotencopi?),... pe 

_pe care căpitanul o înaintează imputernicitului casei vân- 

zăloare?) 
E 

——————— 

1 A) se vedea scrisoarea No. 618. 

2) A se vedea scrisoarea 619. i , 

.3) In privinţa angajamenţelor de fracht să .se consulte intere- 

santa seriere a d-lui Caracostea „Baze de calculi“.. In această seri-. 

cre se găsese toate uzanţele relative la afacerile do cereale.
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612. Formular pă ărit, prin care se anunţă tremiterea facturei 
provizorie,. = 

Braila, den 3/16 Mai 91, 

-Herm L. Robert, a 

| “Sriassburg î] Bis. 

“XYch beehre mich „Innen anbei provisorische 
Si , Factura tiber 
Kg, 500. 000, VVaizen per s/s » Dobrogea“ | 
zu iiberreichen, deren Betrag von: 
M. 94485% Valuta. "Welto Cassa 

„ich sofrei bin, zu Folge. Ihrer Autori= ation far Ihre' 
w. Rechnung u, Gefahr r. Check No. 1929 cj 
Bancii agricole Sa | 

  

gegen Aushindigung endstehend specificirter Ver- - - 
_lade Documente zu eninehmen. 

__ Ieh bitte hai, meiner Abgabe prompten Schutz 
bereiten. zu lussen. 

| aoctacătuneav . 
M. Wolf 

Specifieatiori : a 

1 Connaissement i] triplo . 
I Asseeuranz Polize de frs. uber kg. 500.000 , 

125000. Weizen.



  

  

27. TVolf 

ionin von Braila nach Rofierdam 

Sa — 650 - 

„Braila den 3126 Mai 1917. 

Z, vudvotivolle Ii Huta | 

Uber im Auftrage, fiir Rechnung und Gefahr des Herru ]. : 
- Robert, Strassburg i| -Eis. per s/s „Dobrogea“. Captn An- 

vorladene 
schuimmende 

  
  

Contract 
=: von 
15 dfai 

1 Connossement dat : Jraila, den 75 Mai 1911. | 

    1911. . 

  

  

'Ka.5 Ka. 500000._Weizen __Type|. 
AO. 

| Pr.1000 Kg. cif Rottirdziii 
p Frachl ă 5, pr. 1015 Kg. 

4.147, 15.8 a 

" Valuta Wello Cassa| 

| Assecurirt fiir frs. 125.000 
! Den die Factura 3 o/o iiber- 

-sleigenden 
Assecuranz Betrag reservi-| : 

re ich fiice mich 
"! Controlleur: AM. Engers, 

' „Rotlerdan. |. 

„165 
MI] 

209| 

    

A 

» 

97500 

3014 
  

ȚAZ 
SIEe0. 

94485 
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EREI IA IER e, F , , , i „7 648. incasarea valorii facturei .prin un cec prin mijlocirea 
“Băncii agricole. . 

A 

TU au , Pana za "Băncii! agricole; Leea 
Tri 

„No. 1929 M, 94485.25 o] Strassburg i/ Es. gegen Abli eferung mitfolgenider "Doku mente 
- per s/s. „Dobrogea“ Braila/Rotterdam, i I/R. î/kgr: 500.000 Weizen: et 1 Police Pi 195.000, - | Den Betrag, belieben' Sie unter hichstmăgliseher Be- „ reehnung meinem' Conto gulschreiben. 

Houchachtuogsnoj. 1 Serie Documente, „BL. AVOIE - J Check ÎN IN aaa | 

ara jo 14604 Aviz: de emiterea cecului 
N : ME: . zi * Braila, den.:3/16 Mai 1911. 

a i Herea I: Robert; - . nai să 

"s/s*,Dobrogea“  : Strassburg i/E. In Erfiillung meines Verkaufes vom gestrigen “Lage beehre ich 'mich luoen anbei provisorische Factura iiber 500.000. kgr.' YVeizen per s/s. „Dobrogea“ nach. Rotterdam: verladen, 'zu iiberreichen, mit. deren Betrag von 
M._94485.25' Valula Netto Cassa 

* ş .s Sie mieh erkennen wollen. 
Dagegen erluubte ich „mir. gleichen 'Betrag in. Check: No. 1929:0/ Bancii agricole aut Sie entuehmen und bitte “um gefl. Honorirung zu Lastea.-meines Contos. . 

i Die diesbeziiglichen. Dokumente.. ae 
“1 Rin. triplo .ăb. Kgr.:500.000..Weizen und 1 Police von :Fres. 125000 empfangen Sie:inliegend und vwollen Sie sich :deren nach Binlăsuog” 9bigen Checks bedienen-!). - . 
'1 Prov. Factura: „îi 0. Hoehaehtend „1 Serie Dokumente . :.. a M. Wolf "! Recomandiert. : ” 

N NI A II , . 

  

1) Clauza aceasta! este indispensabilă, hu devine proprietarul documentelor decât după: achitarea cecului. 

îm i “Braila, den'3/16 Mai 191]; 

| NE IE aa 0 o A E E ta 20. Hier, - - 
In der Falte empfangen Sie zum gefl. Inkasso-einen Check 

: 
. 

| 
| 

de oarece cumpărătorul. | 

=
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645. Confirmarea primirii. documentelor şi a cecului. RI 

se Da Braila, den 3/16 Mai 1911, 
Herrn M. Wolf, , = = L

i
 

o
i
:
 

De 

ti
sa
 

v
i
o
 4 == 

ps “ Brăila, 

= Înrem werlhen: Heutigeu: entnabraeă wir Check usd. 
„- Dokumente a/ Strassburg in Els. im! Beirage von = 

M. 94485.25 und behalten -uns vor: :Ihnen II 

a Gutsehritt dariiber zu. esteilen. - 
pa - Hochachtend.” 

EA a Se “Babcu agricolă. 
i Director 

Pa A Lo Săvescu, 

646: Tremiterea contele la Roterdam. 

Z rail, € den Go: Mai :1911, 
Hern M. Engers, ; 5: : Zsa 

m 

E î “Roilorăam. o 

p
a
t
i
 

i 

ss.  „Dobrogeat. Bail /Rolterdani.. E Ei 
* Inliegend empfangen:Sie! Controllsordse sammt. Verla- 

deplan per obigen Steanier mit der Bitte: Thr-Mogliches zu 
„tun um ein giinsliges Resultat fâr mich herauszuholen. Be- 

„sonders wollen Sie Ihren. Leuten:an's; Herz legen bei der 

Probehversiegelubg gut - - aufzupassen,! dadăit ich nachher 
keine “Uberraschungen habe. . 

Die Ankunft des Dampfers. sowie auch das Rendment N 
volep Sie: imir drathlich anzeigen. E 

“Empfangsanzeige: efwartend. „bleibe . 
E, = , 

Să A în urveorer ij 
erladeplan i Ţ i 

Z 

2 

= Hochachtend. 

N. Wolf, 

t
t
.
 

i 
E
R
E
I



MIOAL 
“M 

| 
"SS 

Jad 
uanOppezedoci-- A m

r
 
"dona 

. 
, 

“i 
NOASdunţtpoy 

91S 
uoauejdura 

pua3anurg 
| 

auotuzsseuno, 
$ Woidopoy, 1244. 

a
d
u
.
 

 
 

  
  

  

  

 
 

 
 

 
 
 
 

a
 
A
 

I
a
 

o
 

|: amoeaa, 
îi 

M
a
 

IN 
a
 

S
e
 

| 
1410J70q 

F 
'ONȚ| 

: P1077 
| 

E
 

| 
| 

701. 
. 

- 
„ 

„ 
r
i
 

pe 
207[ 

&I 
Hop 

'Dpivug] 
zh BANQSSDA7S 

UPP4070)Ţ 
[D]1b49Ţ 

| 
A
D
D
 

AID 
Le 

| 
7420037 

“1 
9q04jad LP10] 

uoz044 
00000 

'537 7/7 
p 

P 
o
o
 

moal 
s 

; 
a
 

|
 

SIŢolAtan) 
[eI09EN 

, 
, 

M
a
t
a
s
e
 

J
I
 

: 
-3] 

V
I
A
 

UOIȚILIIOA 
sap 

dqr3uy 
3
 

| 
IL 

S
A
L
U
I
U
N
I
v
a
 

A
A
N
 

d 
O
N
O
L
L
V
9
 

S
u
l
a
 

|
»
 

S
ă
n
v
a
l
s
 

p
u
 

daappozjuea 
nz 2 

aunurpou 
BUI3u 

AN 
uaureq 

apus31oy. 
as 

YO 
2Yons12 

YWoanpia!pţ 
p
ă
 

-. „"avpaonou 
U 

S
U
T
A
N
A
.
 

"N: 
uauor 

„ 
MOPIO-9ITOIŢuoo 

| 
11602077 

87/e 
U9p 

'opoug 
- 

A] 

+



—663— 

„647. Confirmarea primirii ordinului de controlă. 

Roiterdan, 8 ] 21 lunie 4911. 

+ 
Herrn M. Wolf, 

Braila. 

S/S „Dobrogea“. 

Ich gelangte-in den Besilz Jhres werthen Zuschrift 
vom 6 | 19 ert., deren ich Controllorder und Plan per 

obigen Steamer  entfaltete. Sie kinnen davon versichert 

sein, dass ich nichts sparren werden um Ihre Interessen zu 
iiberwachen. | 

| Wunschgemiiss werde ich Ihnen die 'Ankunft des . 
Dampfers, sowie auch das Rendement telegraphisch anzeigene 

Stets gern zu Ihren „Diensten, bleibe . - - 

Hochachtend. 
M. _Eogers. 

640. Tremiterea raportului de. descărcare şi nota de chelteuli. 

| “Rotterdam, 12 Iunie 1911.   Bern M. Wolf 

Aa i Braila. 

8/8 „Dobrogea, d 

| . " Beigefaltet - pestatte ich mir Ibneo Auslieferuagsra=. 

| port per vorsteheaden Dampfer zu iibermittela und hoffe 

| Sie mit Resultate zufrieden. . 

- Gleichzeitig empfangen - “Sie diesbezigl. " Spesen-Nota 

“mit deren Betrag von: - | | 

- f.“8010 Sie mich erkenaen wollen. 

Stets gerne zu Ihren Diensten, bleibe 

Hschacehtend. 
M. Eugers.
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tnt ab Entloschungs:: Raportati, 
  Ta i pe Gew] . ȘI “| Ausgelidtertes - “|. Bemerkuneen . Partie Gattung Gewichl | pr. |. Bem g 

  

    
ng300.0 aoo+ Weizen 493.968 | Musterversiegel 

rit Zi 

ii 8/8: Dobroţea: îi ii Aaa pata ai inci rin 

  

i 
sf “t r te, sp ie 

“59 Gal "Braila/Rolterdana e. d rii rio i 4 - , i 
! DE irBb ati ai iti ini i PN “Herei: fi “Wolf i iai | : sai RILE i dă îi, i î ie : 

PS zoana] 
iz FE tt ii i „Braila. 

Coat ppt „ Rotterdam, den; 12 luni 191|. a a, 
nisa azi i) tot date tati E Rgt den. 13. FE: g 911. 

„i Frachtnota- Copie! 20 ea aa | 
M,:. Eugers,; a “Rotterdam „fir Herra M. Wolf, . „Braila - S/S Dobrogea “ Braila-Rotterdam LH, 20. eroi: Partie: Kg: :493.968- Weizen tnt + rain iti __ă 6/--pr 1015 kg.=£ 145.20= N. 2978: ]) 
  'M. Eugers”' "Spesen-Nota fir | ———— aur 

Rotterdam Herrn M: Welt; 
Bt 

- Braila, 
Nachstehend erlaube ich mir die mit Ueberwachâng | des „Steamers, „„Dobrogea“ , „Braila/Rotterdam gehabten Spe- sen - ;âufzugeben, „mit der. „Bitte, mei „Ponto: dafur „Zu erkennen. in: PORN ui „i 

E o tos KB 493. 901. Weizen â 0, 15; ctre, sale Egi. n. 4, 10 “ Depetchen, Probea, te-ai a 6 | 
FANI alui sit tiu pl A: 80. 0.10 

zi pi ui ua zi : s2 TE <0. 
   

... Dada nat 

Do obiceiu vasele din Rotterdam transformă din £ în flzini : olandezi şi din florini în mărci, i. Spre simplificare s'a procedat ca maui-sus.



    

ala) 
-— 665 — 

649. Tremiterea facturei finale, 
jeni e ate cpu) si 

Strassburg, in EL. 15 Iunie 1911. 
Pi ea RĂĂE al ritutatâe 

- Herrn M. Wolf, 
MI te it Braila. 

"si Dăbrogea“ 500 Tons Weizen. 
„ti: Ioliegend:, finden; Sie. Binalnote; per;obigen,;. Paștie. in 

Hohe von Te 

Mb, 19392, —zu: meinen, Gansten, um, dessen; urpgehende 

iat Anschafung: ich Sie;.hoflieh bitte, na bir tiu 

atiiaa ai ACE Ș tacit” ai iottead |: „Robert: 

    

ceata pt a   

    

Strassburg, in Els.; den 15 Iunie 1911. 

  

air ai) Final::Abrechnung» oua tii 

, fiir,.Herrn M. Wolf, - Braila. 

d
 

i 

S/S Dobrogea, Brăila; Rotterdam, Contract!) vom 2/15 Mai a.e. 
Ausgeliefertes, Gewicht : kg. 493. 968, -Weizen =. 

ă M. 195 cif Rotterdam „MM. 96993.79 

bait tir pi Frăcht:ai:6/:pr.::1015'kgi oii Ani 
sira uta mstelu. raata „iri i 145.20, _au904 coana 35 

| cai druncz toat 9804588 
Meine prov. factura: vom::3/16.:V. 1914; 1294485, 25 

oisioia ui 1uZu meinen::Gunsten ii! M. - 1939.85 

    

       ” pe? ăRi : tata, 7 soda azi, Iasi Junii, mr ) să E &0,. 

„i ne ta Berti Bad tati vii i. at 
Robert ' 

 „Arbitrage. vorbehallen,,. A embed 

          
3 pei a pasti in i i 

1).- Se: arată, care: “contract, de oarece, se..poate: “intâmplă) ca pe. a- 

e la vapor, să . avem, câtoșa' "partizii şi! în tâzul* "acesta :s0: pot face 
elaș, Ci Dio ta rd i: 

“confuzii. . _



2 — 666 — 

650. Cerere de arbitraj. 

Strassburg în Els., 15 Iunie 1911. 
i a Herra M. Wolf, NE 

a o „Braila. 

Hochachtend.. 
d, Robert. 

„651. Răspuns de primirea finalei şi tremitcrea cecului. 

Braila, den 20 Iunie 1911. 
„Herrn 1. Robert, Strassburg în Els. | 

S/S. Dobrogea. Ie 

Ich bekenne mich zum Empfang Ihres werthen Ichrei- ben vom 15 ct., sammt „Finale per obigen Sieamer mit "deren Gegenwert von Na | M._ 1939.85 ich Sie erkannt habe - a ” 
x 

. RE . Inliegend Check No. $594 in gleicher Hihe 
a/ Strassburg C/ Bank fiir Elsass und Lothringen, den Sie per Saldo dieses Gegenstandes verwenden wollen?). 

1) La această scrisoare M. Wolf din Brăila va răspunde indi- când numele arbitrului său. EL va serie arbitrului său o scrisoare foarte politicoasă, arătându-i afacerea şi rugându-l u-i apără interesele. A- ceste scrisori se înc numai, când este vre-o noînțălegere între cumpără-. tor şi vânzător, care este judocată de arbitri. - „_- 2) La această scrisoare I. Robert va răspunde confirmând pri- mircea. „ ca A . 

S/S. Dobrugea-500 Tons. Weizen: Kauf von 15 Mai 1911. 

Hiemit melden vwir Ihnen uber obige Partie Arbitrage 
an und ernennen zum Arbiter Herrn Van Scholl, in Rot- 
terdam, wovon Sie geliilize  Kentniss nehmen wollen.. 
Vie ersuchen 'hăflich um Aufgabe Ihres Gegenarbiters 1), . 

E 
i
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Export de cherestea din Iaşi pin Galaţi la: 
„7 + Rochefort s/M (Franţa). | 

Firma 1. Blechman din Iaşi face la 5 Noemvre 1910 
o ofertă agentului Ad. Giesecke din Paris pentru vânzarea 

prin mijlocirea sa a unei. cantităţi de 550 de Standard de | 

cherestea. Agentul Giesecke răspunde la 15 Noemvre şi 

roagă pe I. Blechman să-i comunice din ce „judeţ sunt 

lemnele, ce le oteră şi din ce-port l6 va incârcă. Iată a- 
ceastă scrisoare: Aaa ă | 

- 652, Intrebarea agentului. 

Ad. Giesechke 26 Rue des Mathurins 

Adresse Tdlegraphigue - Paris 15 November 1910 

Giesecke, Paris aa 
Telephon - Herm I. Blechmanu, - 

225--86 i A 1assy. 

„Ich bin Ihnen dankbar fiir Ihr Geehries von 9 cl. 

“amd bilte um gefăllige Miltheilung, von welchem District | 

Ihre Hălzer slammen und von welchem Hafen Ste' ver- * 

Jdaden mwerden, | 

, Ferner tvire ich Ihnen sehr dankbar eine Specificalion 

'der Lânge zu erhalten, sowie eine ungefăhre Proportion 

der verschiedenen Dinensioneni. - - 

“Unter Ihre Benenung diimnnere Dimensionen perstehe 

ich: 1X9, 1X8, :1X7, 1X6, 1X5, IXI%, IX. 

Ihren  geschătzlen Aulivori enlgegensehend verbleibe 

” DI „Hochachlungsvoll. 

Ă Ad. Giesecke 

P. S. Es wiirde ebenfalls die Geschiche erleichieru 

und Ihnen tweitere Aiihe ersparren wenn Sie mir gel. fol- 

-  gende Auskiinfie îiber IhrerHulzer geben kâunien : 

“1, Die durchschnilislânge în Pieds” melriques. 

2. Ob Sie Ihve Holzer klassiren und in wie vielen klussen. 

3 Ob alle Hâker scharfkaulig sind.. Feriter * ob es, 

Then măglich wăre Ihy Holzer Zu markiren_mil : Farbe 

in rol) oder blau. |



m * Eeri Ad. Cizer. 

a fortate a i nt 
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Za în 

, „653. Răspuns. e iu, „. 
    

2701 : 

  

NT mp ;     
e 

ici si iat     
cr Besiize: Ines Gâchirtei goi 13: d. WM. “mizil Tai 

zi res. sefi. RichiSciniur” mizil i dă i a 
7 Meine “Hălzer sialitmen € aus, fs Noărilzcy zind B Bacăner 

District (Carpaten- -Gebirge). - | 
2) Die Waare'wird von: Galalz" verladen. 

9). ch Derkaufe aut eistein Dealen Von IX, 2% Xp, 
2X9, 23 12 tund civie.. bleine, Proboriion 3X8, SI 

“Die Lăngeu sind V0n 3 bis ZO. Meter „it einer Durch- ni tisliinge Von:.16117. pieds- incirique. -, Ă na ră 

Z Zch kaun auch J0— 15%] des Quaritiuns Breher von 
Z Z oil, + tilrieger, 

  

    

  

Oatităt 3) atisgeschoăsen. i i: i ta Sa 

ia „6) Allle 2ueine Hălzer. „sind seharfieantid: „i = 
7 “Ich: markire. immer. eine > Hole or mit rotier Pardo. 

Meine Farbe 257. Î B. Ana ' 
| Pen Sie eîie feste “Saclie în usstent habe, „acollen 

Sie 'sitir zefălig. die. “Specification: zinsenden ud verde 
alles: Dersuchizia verlangie Dimensionen Zu lieferu. 

    

PS 

„ Hochaclilungstoll 

  

“ I. Bheclmiaiu | 

    

A a): Insanină dulap cari. au':0: time de xn e pe 1 toli e en- slezi), adecă laţi de 2714 centimetri. -! cet ă 
1) Brack—Qualitit=martă patredă. Ei : d 
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matiz Îi se pata a SIE big a soi za 
După aceasla a , intervenit un contract de vânzare a 

550 Standard") 'peatrn clientul Andr6 Leps Aine Fils din 
Rochefort s/M. Dimensiunile și prețurile sunt în conformni- 
tate cu factura de. mai jos, ăi ae 

ia zi z 

654, Confirmarea unei telegrame, prin care expeditorul arată că a angajat un vapor peniru transportul lemnelor. 
.- 1 - ep - - . " A a Aa d ei iti mi, A 

_ Galatz, 3/16 Iulie 203, RE: g 3 

Herrn 7, „Bleclumanu, ci 

Jassy. 
Wi ir drâhictân Tisei petit vie folgt : iDâmpfe Maria” 

definitiv. angestellt. griechische Flagge» und theilen  Ihnen- 

gleichlautend it der soeben von den Flerren Pret VW. Eamil- - 

Ion es hallenen Aitleilung mil, dass:vir Ihneu den SIS „Aa- 

ria“ griechische Flagge fiir eine aus 120 Waggous a 22: 

ia: : Dostehende: Paris. pr. ' Rochefort difinitio designiren. 

"Der Dambfer vird gegen - Ende dieses )onats 'ani':der- 

Linde unseres Platzes anlegeni. Wir billen  Notiz. zu- 

nehmen. and zeichnen, hochachlungsvoll, nai sii, 

A pi  "Scheher & Co. 

“655. Telcgtama: cătră intermediarul afacerii Leps în. 

ajunul începerii încărcării. PI 
Bi ei Cezatu îea Stil “i Giesâckeji!:: i: 

ere tu za ătorii ude »iParis. 

  

   azere i” , , : e Dai sate rii: iii a Dita e ai 
: “Nationalit6 | „greque,, , preot aproximativ. 530 
Staodaris “Cale” "60: Ponț 40: lo. _ 

Crt [E E “jaf ți ma „ari 
4 

» | ' Biechmănn, 

  

1) Vaporul Maria pus la dispoziţie pentru încărcare. , este sub. 
avilion elen. : 

„Da 2) Standard este o măsură rusască. Un. standară=t mtr.. 67 cm.. 

i
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+656, Telegrama, prla care se anunţă agentului încărcarea. 

, a 27 Julie 1977. 

-Giesecke - 
Ă „Paris - 

. Demain matiu comence Chărpenicui Maria, 

“ Bleclunann. 

"657. A doua telegramă cătră intermediarul afacerii. 

10 Aout 7977, 
" Giesecke . - 

Paris. 

 Valeup environ cale 72600 francs pont 43000 raucs 
inclus fret. 

658. Răspuns telegrafic la o depeşă de reclaniaţiune. 

Andre Leps, . W 

Rochfort s/ Mer. 

Votre dâpech infonde qualite est conforme bois Rou- 
manie non assorli dimensions exacteş: regrelte vous cher- 
chez querelle 6cris aujourd'hui, Marchandise dimensions 
requises, Protest contre vos aftirmations infondees, Expertise 

_suivra, Vous rends responsable domimages. 
-



  

Ii Ie 
- 

639... Acoperirea valorii facturei prin 1 un cee, ce se tremite 

„pentru încasare şi creditare. i .. 

- Iaşi, 10: August 1941. 

“Domnilor lescheck et Comp., 

ss Bucureşti, 

Am « onoare a vă anexă aci inchis _ 

No. 627 _Frs_ 95594.44 O/ d-stre asupra d- lor Andre 

Leps Aine fils Rochefort s/ Mer,. contra valoarea materia-. 

_lului de lemne expediat din Galaţi cu vaporul Maria, în 
ziua de S crt cu destinaţie -pentru “Rochefort 's/ Mer; ru- 

_ gându-vă să binevoiţi a dispune încasarea delegaţiei mele 
şi vă rog a mă credită cu suma încasată, avizânadu- mă. 

i Conesamentele respective le-aţi primit la : timp prin 

intermediul d-lor Schenker et Comp. de acolo, iar eu însu-mi 

" aflându-mă- mâne Mercuri la Bucureşti, mă voiu prezentă 

la biroul d:stre spre a le giră. 
Aştentând comunicările d- voastre vă salut cu toată | 

„stima... 
“pr. pa. |. “Bletbmann 

- C. Michelsohn. 5 

o “das, am 20 August 1911. 

" Bere Andre Leps. Aine fs Rocifori. s/: Mer Gegen 

Auslieferung dieser Anweisung wollen Sie: an die Ordre 

- - Jescheck et “Comp. die Summe von francs fiinfund ncunzig- . 

tausend fiinf hundert vier “und neunzig 14 bezahlen und 

mir dieselbe in Rechnuagbringen taul Berichl.« | 

„Fur Frs. 95594. “, 

. J. Brestanan.



a Ei 
OȚET Za apps ni Bi datat iotia -... . 2 Ii 

fetita e e 660. Reclamaţiuni din 'cauza întârzierii; accepiaţiunii unei trate. 

Pe a ueă „stiut „tir! laşi, 8 - Seplembre 1911, 
Domni:or Jeschek et Comp... | 

| pn d sisaiioesi - „Bucureşti, , 
Mă refer Ja scrisoarea şi telegrâma, ce vi le-am adresat din Galaţi “şi cred, că a-ţi dispus imediat Băncii d-voastre din Paris spre a garantă d-lor Giesecke sau Leps, căci aceasta nu era nemica, ci un simplu motiv de a întârziă câtva limp cu acceptarea și plată” tratei îmele,. Aceasta vină şi responsabilitate o “âre. în '-:mare. parte dircetorul -. _ Socislăţii gtnerale din! Paris;! care “fară” aiva face - cunos- „cutia 'ținut““tiata Jă domnialor'“ aproape" trei săptămâni; ci lucru 'contra uzului comercial şi pentru 'care vă rog ati i  țineâ responsabili: alât' pentru dăunele, “ce mi-ar fi cauzat; precum; şi 'pențru -dobâada “banilor. Se vede; a directorul: sus: zisei-instituțiuai, '-fiind “în 'relațiuni amicale „Cu“ d-nvl: Leps, l-a sațisfâout, ţinand  Lrăta în, portofoliul d-nialor. Deci spre “a nu 'se “mai. întâmplă 'aceasta, : vă-roga regulă:“ca orice pedică, ce face vre-un;'client cu 'neplăta ja timp, să vi se avizeze telegrafic, 'cati 'se' poate întâmplă, că o ase- minea tăcere repetată din partea corespondenţilor d-voas: tre să producă 'dâune mari.” .. 
Vă rog dara tere informaţiuni telegrafice la banca 

d-voaslre, dacă Leps de astădată a acceptat sau a plătit, „de, arece vroest să ţin responsabil pe acest client pentru întârzierea plăţii. - - De „zu Acivalâturat: găsiţi. o tragere în valoare de L st. 1307 şi 7, st plata Ja vedere. as/, q-lor. George, Welch et Comp. Newweagtle on, Tyne. Plata, va . fi, dar - la :Neweastie 12 ;prezentarea acestei . trațe impreună:, cu + conesamențelo şi polița. de :asigurare, alăturață la, Anglo-F,, Banging, Lie et Comp. London. Binevoiţi. a plăti d-lor:Scheoker „et Comp. suma de lei 4652 £0/,, adeză cirea | : pentru fracht:şi manipulaţie. - - "Cu toată stima - , 
J. Blechmanu. 

„100 de lei per vagon 

7
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AV. “Teoddrescu et Co. 

= 2.618 - — 

„Partea. a: două... 
“Modele de conturi. 

1. Model de: cont de vânzare, 

“Comision de ceroale 

BRAILA * 

No. Z 

cont 
“de vânzarea următoarelor, Brochicte : consemnate * 

„de q- nul A; F lorescu 

Brăila, 26 18 8. Oetomv ro 1911, 

  
  

  

| BUZEU. 5 

“Am vândut şi! i”ptedat din” vago: |. 
„Inul No. 112.514 din Buzău-. i 

= i; D-lor GQ. et: M. Marinescu, loco: 
Kgr. 10.006 -Sacară, saci, 154 â lei. 9.40. Oa - - 

i kgr. Iei 940155 
| a Se scade! sie - 

Da , pp 

1 Sl Comision i: lei 9140 
„4% Curtaj. - „4 21] 4170, 
"Transport. 76/35 
„Epistaţi : e -"i<[['9150 

» Om-la saci * <l'1 =] 
- Spese cu sacii tansportai "< ||. 1150 

2] 1 leu 0.80 ji 
“|| “Penale, 1 depeşă. la “1- 7 14 ct: ala 80, 

iti :.iPorto, timbre, comision de 'cec « 1]50 
E “Comision: la cec B. N. R. . «| 0l60l 99l85 

2: Net lei 841'20 
Timbru de 

, _ "80 de bani _         
  

  

  

lu 8. N. R.NO.37lde îstăzi 
'eodorescu - ot! Comp. , 

Val. în cec             
43 

 



En îi e 
9, “Au model. de. cont de” vânzare, 

E „rile, 26 | 8 Octomavre 1911. 
- 1. A. BOSCOF a 
Comision de cereale 

- BRAILA 
a 
o. 2 

CONT 
de vânzarea trmătoarelor . produce consemnate de -d- nul 

    

  

          

    

        

  

  

    

  

d Ionescu i 
- Turnu-Măgurele. 

| 
|. HI. 10336% lerâu din şlepul „Roma“ vândut d-lor fraţi | . Nicolau - lar jă lei 10.65 HI. „ . Lei 110, 086,90)/109.914160 le scade imăsurăitoarca 10 | 6: . .v |__422 30 | | 

Se scade; 7 | 
ÎNavlul pe pe ehile Brăila 14765 a BI A ie â lei 250 . - Lei 3691140 | ijContrastalii dela 29 Septemvre—-23 Oc- 

N tomvre_25 de zile . i | alei 45 pezi . - „ lei. 1185, 
: Se scade. cheajul de, ac » 4.0] - 1.040/;60 
: IAaigurarea , A , i i tatalsol ! Vama . . . » 698,95 iEpistaţi, lopătari, bărci » 122150 Form. vamale, mături, spese diverse m] 16130], “|Depeşi până azi: . - n 59:25 Porto, timbre, : comision de cec n 18150 Su Comision et curtaj 19. = on | .1.099|15y 8.090/35 a 2 „Net Lei . E | 108.821|2 
a o -| Timbru de. | | l. 

i 30 bani | - 
| Val. rem. . azi prin cec Banii na. No. 2 | 
: [ua Le A Boseot | 
| . : Ă E 

| ————            
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u. Formulare o şi modele de  ehitanţe 

  

  

  

  

  

  

  

  

a i : ze si i. ii Ni CNI DI 

E | o Lei te 
„Am, primit de q- nul, 

suma de ! lei îi e ze era,   

  

  

  

“Am! pimit dela d- nul: 
  

  

  

    

  

- sumă de lei iii, 

  

  

  

  

-.- Am primit dela _..: | o. 

  suma de lei iii 

din ordinul SE aaa ia aaa 

  

şi pentru. contul. i oi uzat 

eliberând chitanța PI valorând una' singură.::- : . 

  

ae



! 

Dig
ina

 
e B

unea
 G

ali
; 

“Suma. de lei 

Am primit dela Banca naţională a României 
  
  
  
  
  
  s 

din ordinul. 
  

si pentru contul____> 
liberând chitanța duplă, valorând Pentru upa singura. | 

19 

me oma en aa B. more cam me mean aa 

te
 

    :de 

ireprezentând soldul: net al cupoanelor şi titlurilor eşite 
“la sorţi „negociate astăzi -de: mine,-şi anume: 

| “Cupoane —————— Valoare. nominală... Mii 
Titluri o , DI 

Ă | : Total. | 

    

1 

| Am primit dela Banca: naţională a “ Romanii suma 
: 
1 

i 

in
ie

i 
| B
an
a a
t
a
 

a 
Ha
n 

  

Net : „nana 
Ma oblig : a "restitui Bancii valoarea : -nominală inte» 

grală a acestor cupoane sau titluri împreună cu chel- 
tuelile fâcute, îndată ce mijs'ar reclamă printro sim- 
plă scrisoare, dacă ele 'm'ar fi fost plătite la scadenţă,. 
fie „pentru orice. motiv, .       
  

3 4 7 

  

  
Î
i
 

Am primit dela d.. 
lei ii - - -. i ae noa aa e a - = 2 
  

  
      

din ordinul d-nului — 
şi pentru. contul d-lui a: ai | 
liberând. chilanţă....... ia CU ValOarg simplă. 

„Galaţi. a: Ă 
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, i 

10. Chitanță de 'depunere în cont curent, i 

“Iaşi, 15 Septemvre 1911. 
tu 

ast Bânca „agricol, 

Am primit dela d-nul Loan Florescu suma de le 
şepte sute (700), in creditul contului d-sale curent. 

: Valoarea astăzi. ; .-i..::, o sii ii , 

    

| Timor de 10 bani | o 

i „Banca. agricolă |... 

“Direct PI Casier N.N.: :.   

  

ua.  Caitanţă de primirea soldului unui i cont. . -.. : 
. . 
na pi 

Botoşani, 15 Tanuar 971. Da ă “B. p. Lei 320. E 

Am primit dela Banca populară din Botoşani 
suma de lei opt sute Şi două zeci, drept: sold. definitiv al. 
contului meu curent,. încheiat pe ziua de 31 Decemvre 1910. | 

  

  

'Timbru de 10 bani 

  

  
    

Il - Joan Niculescu 
| 

7 

19.. Chitanţă:de primirea unei sume prin mijlocirea unei a reia 
„persoane, . 

„iba 
2 5 

CNI II - La 2300. 
| | CHITANȚĂ 

7 Am primit dela Banca Dorohoiului 

in contul şi ( -d- lui N. Vasilescu: 
din ordinul 

suma de lei două mii cinci sute 

„pentru “achitarea furniturilor de fân, ce i-am făcut în No- 

emvre şi Decemvre. 1910. i
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Am eliberat prezenta. chitanţa. în exemplar duplu, va- 

lorând, una singură, II aa Da 

  

  

Dorohoiu, 24 Ianuar 1911. 
===> 

Timbru de 10 bani. - 

i 
“ Joan Dimilrescu 

  

    

13. Chitanţa de primirea chiriei. ..-. 
* 

Subsemnatul, proprietarul casei V., Situată in acest 
oraş, strada Ştefan cel Mare No. 72, recunosc prin. aceasta, 
că am primit dela d-nul Niculae Ionescu, chiriaşul numi- 
tei case, suma de lei patru sute (400), plata chiriei pe timp de şase luni, adecă dela 23 April şi până la 96 Octom- 
vre 190. ii ae 

Drept care i-am dat această chitanță subscrisă de mi- . 

    
  
  

- ne 'azi 12. April 1911 în orașul Iaşi. - . 

 Yaşi, 12 April '1911. e] Timbru de 10 bani . 

aa o | - Zoan Filimon | . 

Pl 

Li | i 14. Chitanţă de acont. | 

Am primit dela “d-nul Vasile Alexandrescu, suma de 45 de lei, adecă patruzeci şi. cirici de lei în “numerar, din Suma totală de nouăzeci de: lei pentru mărfuri de ferărie, „ce i le-am predat. Prin. aceasta adeveresc, că mai am. să primesc numai patruzeci şi cinci de lei. 

  

Timbru de 10 
Zoau Filimon | 

comerciant - : i 

București, .12 April 1911, 
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DUR Anunţuri publice. 

  

15. 

Subsemaătul, singurul: vânzător” Și i depozitar al 

scrobelei- de. orez din. DI Aaa 

“Prima fabrică română de serobeală ae: 

i Ne Bradescu Piatra- -Neamţ,. ..: -r. 

am onoare a vă atrage atenţiunea £ asupra a: 

cestui produs indigen. i 

Dupa o: examinare minuțioasă; ce s'a facut 

de antoritaţi în: această: ramură. s'a constatat, că 

scrobezla, „Zimbrul“ este de „o calitate. perfecta 

economia, ce rezultă la întrebuinţarea ei. 

(| "Va recomand! “deci cu: toată stăruința această 

“scrobealaă. şi. vă rog să faceţi o comandă de pro- 

bă, fiind: convins, că. în, urmă. voiu fi onorat cu 

comande mai mari. Sa a   îs 

: Cu toata stima.   : „1oan Popescu, Galaţi. Str. Portului.   
şi. ghiar. superioară" multor fabricate „straine, de | 

cari se deosebeşte : atât prin. puritate: cât şi. prin : 

a
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m ARON sl 
Prin aceasta am onoare a înştiință pe ură n! 

mei clienţi, ca dela 21. April a. c. mă voiu mută în 

— - Strada Lăpuşneanu No. 37 = 

va rog a-mi păstră şi de. aci. inainte. încrede- 
rea, ce mi-aţi aratat-o până acum, promițându- vă 
tot odata ca, şi mai inainte. un serviciu prompt.   lasi, 20 Martie IgIr. N. Antonescu 

  

1: 

  Di 

. Deschiderea unui magazia a 

Prin: aceasta am onoare a “aduce: la cunoștini- 
ţa onoratului public, că la: 1. Maiua. c. voiu des- 
chide în: casele d-lui loan. Motaş din piața Uni- 
rii un magazin. de... St 

“Coloniale, delicatese şi vinuri. . 

„Imi voiu da silința.să câştig muljamirea. preți- 
oasei mele- clientele : prin un serviciu onest-și 
prompt. Va rog deci sa binevoiţi a “sprijini | în- 
treprinderea mea. 

iaşi, 15, April IQII. 
Cu toată stima. 
Toan Dragoş : 

Strada de sus 50. :     
_ a mice e ame:
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Dela 26 Octomvre.a.::c.. biroul nostru s'a mu: 

A tat în Bucureşti, prin: urmare! vă rugam, ca să 

ni. se, brimeată : acolo; corespondenţa şi. marfurile. 

aa pas 

e at ai d „Fraţi Dobreanu 

| „ Ploeşti. 
ca pi N i EI! or , al 
ta pret Tep 

  

Palarii foar te elegante pentru domni. 

„Palarii de “pasla de Jana Lei 3=— 7 
pm ep n - Fa ..... “păr 7—I12 IEI 

an matasă pp 7 —I5 

. pentru copii a 7. 5. 

“Se recorianda. calități” solide -de șapci de cală- 

torie şi Săpei de malasa.: 

Succesorul lui N. Radulescu 

Bucureşti, Str. Carol 2. 
= 

  

    
20; 

i . i "Casă. de. inchiriat 

“In stradă Lipscani No.: 69 este: de inchiriat un 

local de prăvălie cu începere dela 26 Octomvre. 

. Sunt 4 camere şi o pivnita. Alte informatțiuni 

se gasesc la administraţia acestei foi. E  
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a. 
  

| Auunt de! arendarea! unei moşii, 
i A i 

Moşia mea Braneşti! din judeţul - “în. de. 
partare de 10 klm. de orașul X este. as dat în 
arendă” pe “termen de 5 ani, începând dela Sit. 
Gheorghe curent. | 

Are_o întindere de. 1.000 „de pogoane arabile, 
locuri de pâşune şi un; han. Doritorii se pot a- 
dresă .la .subscrisul proprietar în.. orice zi şi la 
orice oră | 

mi 

= N, Valeeanui - 
„„ Bucureşti, Str. Româna 55.   
  

V. Certificate de ucenicie şi de serviciu. -. 

ENE Na ţ 23, Certificat de ucenicie, ! 

i Timbru do : 

un leu „i 

. Subsemnatul Joan. Popescu, .comerciant. de manuiac- 
tură din Bucureşti, certific prin aceasta, că tânărul Nicu- 

lae Petrescu în vrâstă de 18 ani a stat-iîn- magazinul: meu 

5 ani ca ucenic, în care timp şi-a insușşit toate cunoştin- 

țele trebuitoare în această ramură de comerciu. In tot: 
timpul acesta am îost foarte mulțămit de „purtarea şi cre- 

dința lui. 

Drept care i-am eliberat acest certificat în” urma ce- 
rerii sale. 

Bucureşti, 30 laic 1911. 

* Ioan Dumbravă, 
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„28. Alt certificat pentru un ucenic. | 

“Timbru mi 

ue un leu ;- 

  
Prin aceasta certific, că tânărul loan Niculescu, năs-: 

cut în comuna Podul .,Iloaiei, ; în etate de 17 ani a făcut: 

practică în magazinul. meu. de, coloniale” timp de trei ani, 

începând dela 1 Septemvre 1908; până la 31 August 191. 

In toată această vreme. numitul tânăr a fost silitor, cinstit, 

modest şi. demn de; laudă: şi în : privinţa: morală. Ela do- 

bândit cunoştinţele :trebuitoare unui comis şi prin “UrMăre 
pot să-l recomand cât: se poate de. bine oricui. SE 

Iaşi, 31 „August 1911. a it 
Să Ioan Martinescu. 

N 

  

24. Certificat pentru un contabil. 
      

Tim 
de un leu | i A aa 

      
tă D- nul. Vasile Răbreanu: din: Piteşti. a servit ca conta- 

bil în magazinul meu de manufactură dela 1 Ianuar 1908 

- până astăzi. In tot acest timp numitul domn şi-a îndeplinit 

obligaţiunile cu punttualitatea şi u fost cinstit. 

" Bucureşti, 31 Martie 1911. - - Se 
ARC IRCE I - „Ioan 'Florescu.. 

.: Strada Lipscani 12, 

îm „25, Certificat de serviciu, 

țde un leu , 

“Ioan Zagreanu, din “Luşca în. vrâstă: de 26; de ani a 

servit la mine doi ani ca servitor în birou. .In tot tim-



604 
pul acesta am fost pe deplin mulțămit de purtarea. şi cre- dința lui, CS 

După cerere i-am dat acest certificat spre întrebuin- area cuvenilă. ” | a 
Brăila, 30- August 1911: | | 

E is as» loan Stănescu, 
-YV. Acte de depozite. - : =. ja 26. Act'de depozit, -.: 7 

„. Subsemnatul adeveresc prin aceasta, că- am primit în | “ depozit. dela d-nul Ioan. Popescu, 'voiăjor, un: grop cu 1200 „de lei (adecă o mie doauă sute de lei) cu: condiţie de -a-l -. păstră şi restilui în orişice timp .mi:se va cere contra înâ- poierii acestei dovezi. | e 
Ploeşti, 24 April 1911. 

Ma C. Ruleatu.: 

27. Alt act de depozit. _ 

D-nul N. Georgescu din 'Tecuciu mi-a dat astăzi spre. - păstrare un pachet sigilat, ce conţine 4 înscrisuri fonciare - rurale de 5% No. 3791—94, Promit. a restitui acest pachet d-lui N. Georgescu său împuternicitului d-sale, ori când îl va cere... : a . e E IN aa 

„Galaţi, 15 April 1911, Di 
- e A Vărăreanu.. . 

VI. Aete de usigurare*) 
_28. Act de asigurare. 

Noi . FE portărel. pe lângă tribunalul de o eee» conformându-ne adresei d-lui preşedinte al tribunalului de . . . . . cu Ne prin - câre ne învită să înfiinţăni secvestru asigurator pe avereu ÎNC 
, . _ — 

: 

*) Cele mai malte din actele,. contractele, petiţiile - şi procesele - Yerbale, co urmează, sunt luate din „Călâuza cetățanului în inaterie. judiciară“ do 1. Rădoiu, . Aa II 
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mobilă a d-lui a DE , aflată, în otelăl numit ... . 
situat în . . -'precuni şi “în” testaurântul şi cafeneaua 
pendentă de acest otel, pealru asigurarea d-lui . ... 

„ee de suma 06 lei”, i "ce: i se dato- - 
rează drept chirie, a Zisului, otel pe semestrul Da 

Astazi, - “luna ee aul “însoțit şi de 
d. ul . a creditor 'GGau procurator să 1) ne- am duș 

la, sus “numitul otel, unde găsind prezent pe d. dul Înca » 
ai 

noastre, a. -su ne- a “declaral, că acuma nu poate “sa achite 

d-lui -. . . : “sumele de bani, ce-i datoreaza ca "chirie ; 
d-sa, ne-a. mai - intormat, că mai „este. urmărit în „ateastă 

avere a sa: “mobilă, şi după, cererea “d-lui DN NR şi. 

nâ- a. şi „arătat procesul. "verbal de seovestru' dresat de: d- nul 

portărel, în ziua de i. ... Di în buza adresei No. | 
ă tribunălului de: ... . , după care proces verbal'de 
secvestru. am luat „copie ;. în ărrăă, conform “stărninţei d-lui - 

creditor - și pe răspunderea d- sale, am declarat secvestrule 
şi pentru: despăgubirea d-sale atât. aceste „obiecte. secves- -. 

trate prin procesul verbal amintit mai 'sus precum! şi. ur. 
mătoarele obiecte, rămase încă. neșecveștrate! şi anume : 
(se vor arătă). Si RE 

"Poate aceste” obiecte! după 'cererea' dlui 
alât cele din utel cât şi cele din cafenea şi restaurant le-am: 

i Jăsat. pe. 10e 'sub ingrijirea “şi “răspunderea atât a debito- 

rului 'd- nul, cat'şi adi e 3 recomaridat 
“dei G- -Dul- creditor, cărora le- -am pus în vedere! să nu le 

strice” sau să le iostrăineze “si'să le dea ori când vor fi 

cerute. de autoritatea competentă. i 
„ Pentru care Incrare am fâcul acest proces- „verbal în 

trei exemplare, din care unul. s'a dat d-lui... ... . 

debitorul, unul d: lui „i. »'eustodele, împreună cu 

o listă de, „obiectele. „secvestrale, iar altul s'a. luat de noi.. 

  

. pi 
. (Urmează. semnaturile).
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„VI. Acte de cesiune. -. 

29, Act de sesiunea unei creanţe. 

“ Subiempatul A “dâtlar” pria. aceasta, ca ce- 
"dez pur şi simplu (sau: sub” toată: garanţia, sau cu promi- 
siunea de a plăti eu în locul debitorului, în caz când dân- 

- Sul n'ar plati) dlui A... comerciant în... „ s'cre- 
anţa în sumă de lei N „+ - "împreună cu dobânda ei 
de '. .' „ce mise datore ază 'de cătră d: nul B 
îo. virtutea înscrisului cu data de , - 

Prin urmare d-nul A DN în "virtutea actului 
prezent va aveă dreptul de : a primi dela dau B iti 
sau dela oricine altul, ce 's'ar cuveni, această sumă” de 
| “impreună cu dobânda. sus amintita, „socotită dela 
î... . Şi până la . E 
“Pentru care i-am remis odată « cu acest act: şi “origi:. 
nalul îu scris al acestei creaațe, declarând că plata, ce i. 
se va face de cătră! d-nul B. i. va fi considerata, „ca 
făcută mie : insumi. a a 

„ Prezanta cesiune am făcut-o în preţ de - B DR 
pe câre l-am : Şi, „primit. „pe deplin acuma la facerea „aces- 
tui act. “- Si - 

Subsemnatul: A,  mulțarait: find: cu cuprin- 
sul acestui act de cesiuhe, am şi primit originalul act al - 
creanței, numărând acum la facerea acestui act d-lui . 
îs cedentul, „suma de lei. se o pretul : acestei 
cesiuni. - 

Dacă debitorul intervine şi el la facerea acestui aci, 
se va zice : . 

* Subsemnatul: “declar, că am luat cunoştinţă: de. această 
cesiune şi mă 'voiu' supune la' toate Indatoririle impuse 
mie prin. acest “act fără. a mai f „trebuinţă a mi se: mai 
notifică, 

- Pentru 'care am format prezentul act subscris de noi, 
azi . . . în oraşul (comuna) - Aa 

pa.
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“va: „Acte de anulare... 
| 30. „Act de anulare. : ă 

Subsemoatul 1 recunos''prin' aceasta, că am primit: as- 
tăzi dela. d-nul :N. Moraru,-:comerciant de “mărunţişuri din _ 

Valenii de Munte, capitalul de o:mie de lei, împrumutat 

inainte cu un'an dimpreună. cu 'dobânda de 50 de lei. -.. 
“Fiindcă momentan unu găsesc obligațiunea acestui îm-: 

pruzmut, declar: prin aceasta anulată: „respectiva obligaţiune, 

jar datoria amortizală! cu totul. > Se a i 

„ Ploegti, y Martie 1911. N 
„ir - E î “N, Vasiliu. DR : 

x. Acte. de amanet. . 

“ai, Obligaţiune cu amanet (gaj) civil. 

" Subsemiatul A'-. -.':. :î.. 'comerciant:şi soţia mea 
BB... ..  domicăliaţi ÎN. „declarăm 
prin “aceasta; că am 'luat- cu, imprumut dela: d-nul C-". , 

comerciant, domiciliat în... . sumadelei .--, 
pe care sumă 'ne obligăm a i-o răspunde solidar în ler- 
min de . ..... şi cu dubândăa-de . . . %... 
socotit de azi zi până. la”. achitare. 

Pentru garantarea plăţii acestei sume de - 
şi a dobânzii stipulate am dat d-lui C. o. Ca amanet 

următoarele obiecte. mobile şi :ânume': 
(Se vor. arălă). Trebue, ca obiectele să fie specificate 

asttel, ca să se- poată. recunoaşte . cu inlesnire, altfel .. gajul 

poate fi anulat. Sau se, va. puleă zice: Obiectele notate pe 

lista, ce se, anexază . la acest act, listă. „certificată. . de -noi, 

ca adevărată. ;.... ;.. : | | 

In caz de. plată, totală... a. acestei : sume, ce “ua 

cu împrumut şi a dobânzii stipulate, anu CC... 

a comerciant de „coloniale. ”
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ne va restitui toate aceste obiecte, ce amanelăm, în sta- 

rea, în. care le-au primit, tără a aveă dreptul să le între- 

buinţeze în vre-un mod oarecare... 

Insă în lipsă de plată fie totală; fie în parte a sumei, 

ce luâm cu imprumut,.la termenul: de... iai ce am : 

convenit, precum se arală. mai -sus, d-nul C.. st: VA 

aveă: dreptul a: obținea: dela judecată numai - în: i. puterea! a: 

cestui act, care va “ţinea între: noi: loc de hotărire judecă-: 
torească definitivă, ca.obieclele acestea, ce le-am dat ca a- 
manet, să -rămână în deplina d-sale proprietate : pentru a- 

chitarea oreanţei sale şi a dobânzii după preţul, -ce 'se vă 
fixă prin experţi rânduiţi de judecată, sau să (ie - vândute 

prin licitaţie publică, ca astfel.d:sa să se poată despăgubi 

cu privilegiu, şi cu preferinţă asupra tuturor celorialli cre- 
ditori din pretul, ce va rămâneă din . vânzarea acestor 0- . 

- biecte. - 

Subsemnatul C . -. mulțămit fiind cu cuprinsul a- 
cestui act declar, că am primil ca amanet obiectele sus 

„numite în starea, în care se află descrise în dânsul. 
„Pentru executarea. acestui act ne alegem domiciliu 

in, ete. , o 

Pentru care: am format prezentul act în duplu, e 

xemplar. 
„ Seronatarile şi vogalizarea) 

"82, Amanet civil. constituit prin act separat. 
a 

Intre subsemnaţii e: ei 

Ac. proprietar, domieiliat în ele 
B:, .:, , + "coniereiant, domiciliat în: ..', ete. 

a intervenit următoarea convenţiune : Sa 
“Subsemnatul A. se pentrua asigură şi garantă 

d-lui B.. .':. suma de'lei -.*: -; ce mi-a dat-o cuim-: 
prumut pe termin de .. . . . şi cu plată de dobândă 

de, 9 , | Da coustatătă prin inscrisul 1 (poliţa)
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cu-data de . . . -.îidaucaamanet . . - obliga- 
iuai de rentă perpetuă. română a 5000 -de lei fiecare o- 
bligațiune, ce adue dobândă 'de 5 “le „pe fecare an şi „care 

poartă No... . seria .-. 

D- nul B-.. 3 va aveă dreptul in tot timpul cât, 
va ţineă ca amanet aceste: titluri “de rentă, ca să încaseze 

'dânsul cupoanele pentru plata procentelor a şi apoi treptat 

şi a capitalului sumei, ce am luat cu împrumut. 

In caz, de plată totală ete. (se va urmă ca în formula 

precedenta). 

33. Garanţie pentru un credit comercial. 

Subsemnatul :. .. . voind a înlesni d-lor | 
.. înfiinţarea comerciului de .'. . ...., ce 
voiese a întrepride în Bucureşti, declar prin “aceasta, că îi 

garantez; solidar până la concurența sumei de lei . ., 
cătra d-nul . .. . pentru toate obligațiunile, ce nu- . 

miţii . . . . vor contractă pentru mărfurile . . . , 
ce li se” vor procură de numita casă. Această garanție 
până la concurența sumei de - lei va îi vala- 

- bilă până atucci, când eu voiu face formal.cunoscut d-lor 

a. ...„ că o retrag, rămânând bine înțăles îindato- 

rat până “la concurența acestor sume ca-garant solidar cu 

d-nii; aumai pentru obligaţiunile, ce vor fi con- 

tractal înaintea acestei notificuţiuni, fâră insă să mai “am 

_vre:o îndatorire şi pentru obligaţiunile viitoare. 

Pentru care am format prezentul act (scris şi sub- 

_seris), subscris cu propria „mea scriere azi la Pe 

pe care l-am remis dlor . . . ». og
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34, Act de gaj “comercial. 

Subsemnatul - MR declar. , - DR 
„că pentru garantarea cambii . . . .. . delei. 
e „ce i-am luat dela Bancă, ... ... 

cu scadenţă de ..-. .. şi pentru înlocuirea 
celei de a doua semnătură de pe acest . . . .. 
camb .:. „.constituiu . . .. Bancii. ca gaj 

„comercial marfurile aci specificate : | 
S 

  
  

EVALUAREA Descrierea mărfurilor a- 
manetate şi locul, unde 

se află depuse. - 

N 

  

Ca
nt
it
at
ea
 

Prețul total 

    

| Prețul unitar 
    

                
Aceste mărfuri, ce se afa în magaziile 

„ . - pe cari le am cu chirie, le transmit -



—691- 

Băncii. . . , cedându»i lucaţiunea- acestor maga- 
gazii prin actul legalizat de .... . .sub No. 
“Banca. . . luând în .posesiune aceste .maga- 

zii va aplică marca şi va păstră cheile . - 
Poliţ. . . de asigurare.a societăţii 

“No. :.....: atât pentru magazii cât -şi pentru 
mărfuri le-am transmis Băncii . ... , cedându-i 
toate drepturile;:cuprinse în. a 

Subsemnatul . .. debitor . . . recunosc 
„că cantitatea: mărlurilor coristituite ca 
gaj fiind specificată dupa: declaraţiunea — . a 
Banca .:. . -nu va aveaă.nici o răspundere în 
această privinta, . a 

- In caz de neplată la;scadenţă a sumei, pen- 
„tru care am constituit prezentul gaj comercial sau 

în caz când mărfurile constituite ca gaj ar scădea 
din. valoare Da a 

1)-Fie prin faptul: . . 
_-2) Fie prin-orice evenement independent de 

voință . . ” 
3) Fie prin 'scăderea preţurilor acestor  măr-. 

furi sub valoarea, cu care au fost evaluate în 'mo+ 

mentul de faţă. Me E | 

4) Fie prin aplicaţiunea de secvestre s'au ur- 

măriri din partea celor -de ai treilea | 

Banca va fi în drept a cere dela tribunalul 

respectiv urmărirea gajului şi a vinde (dupăce va 

obținea autorizaţiunea justiţiei conform art. 482 şi 

„583 din: cod."com.] aceste. „mărfuri oricui va voi 

"şi cu formele, ce le va crede de cuviinţă, pentru 

a se îndestulă atât din suma, ce-i dator . e 

cu procentele de . . 9/0, cât şi de -cheltueli de 

conservare, 'chirie, urmărire și orice alte spese, pe 

cari le recunosc. . . . « de astăzi ca sigure 

'și lichide.: --- i A a 

- “In caz de neindestulare “Banca va putea ur- 

.-



 
 

PR 

recunosc 
lichid) orice alta 

3 
întârziere şi: în 

ine, 

și 
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acum. cert 
ră punere fa 

L mea i la ord 

I9I „i ai 
“(Urmează * iscaliturile. şi autentificarea). 

7 

de pe. 

a 
"9 

  

mări. pentru rest: (pe .care': de asâminea 1] 

avere a 
judecata . 
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"36. Un bilet la ordin indosat şi achitat: 
  

| 

Timbru de 

3 lei 

Galaţi, in 15 Septembre 1910. -B. P. Lei 2650.50. 
*- La 19 Decemvre. 1910 'voiu plati pentru această sin- 

„gură a mea poliţă. în “ordinul d-lui N. Georgescu sumă de .: 
Lei două mii şasă sute şi “cincizeci şi 90% 

| Valoarea primită în marfă şi la termin Voiu urmă 
cu plata conform: legiuirilor pentru polițe. 

„Cătră mine. însumi . „- PO 
“la Tecuciu Sa N a at 

Strada Mare No. 19. . a A 
i loan Rădulescu, 

„Dosul poliţei. i. 

. Platiți la: ordinăl 

- d-lui Vasile Ionescu 
valoarea primită în numerar 

Galaţi, 25 Septembre 1910 : 
N. Georgescu. 

ar 

Vasile Ionescu -. 
„fără obligo“ a 

J. __-. loan Valeanu 
Platiţi d-lui Petru Dombravă 

- “Wăloarea în conl. 

- Braila, 5 "Decembre 1910 Ă 

Ioan: "Grigorescu. 

Achitat 

- - Tecueiu, 15 Decembre 1911. 
Petru Dumbravă. 

(sau în caz de protestare) 

_PORTĂRELUL TRIBUNALULUI TECUCIU - 

-“ Puezentată spre protestare 

“sub No. 110 | 

Tecuciu, 16 Decemvre 1910. . 3 
  

N iculescu.     >?  
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_ 37. Act de protest No. 110. _ - ÎL 
- _ - Ă 

Timbru de 

5 lei 

  

Astăzi 16 Decembre anul o . mie -novă. sule zece 
domnul „Petru . Dumbravă a: cerut înscris protestarea: 

_ pentru neplată la termin. de cătră.d- nul loan Rădulescu, 
"comerciant din Tecuciu, Strada mare, a poliţei următoare : 

Galaţi, 15 Septenivre 1910, o B. P. Lei 2650.50. 
„La 15 Decembre 1910. voiu plâli pentru - această sin- gură a mea poliţă în ordinul d-lui N. Georgescu suma de 

Lei doauă mii. şasă. sute. şi cincizeci şi 50% 

Valoarea primită în marfa și la. termia voiu „urmă 
cu plata conform legiuirilor pentru polițe.. 

Cătră mine însumi . 
| la Tecuciu 
Strada mare No. „12 

N loan Radulescu, 

_Plătiţi la ordiriul d-lui Vasile Ionescu 
“Valoarea primită în numerar. 

Galaţi, 25 Septembre 1910 
„N. Georgescu, 

Vasile Ionescu 
„fără obligo“ 

loan Valeanu 
Plătiţi d-lui Petru Dumbravă 

Valoarea in cont 
Brăila, 5 Decembre 1910. 

loan Grigorescu.  



Sa 
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Noi N. Pelrescv, portărel de pe lânga tribunalul de 

_Tecuciu, dumiciliat în. oraşul Tecuciu, urmând a formă 

actul de protest, am mers la domiciliul debitorul din Te- 

cuciu, pe care.nu i-am găsit prezent, | 

Pentru care am făcut acest act de protest. 

Portărel (ss) N. Petrescu. - o 

Preşedintele tribunalului Tecuciu - 

Sa adevereşte prezentul act de protest, conform art, 

330 din codul comercial. - a 

Preşedinte (ss) V. Niculeanu. 

XII. Procuri. 
"38. Procură generală la un faliment. , 

Autorizez (îm) pe d-nul . .. . de a'mă (ne) 

reprezenlă cu deplină putere în afacere falimentului -. 

„e „. din'. . . . « cudreptul dea cere veri- 

ficarea creanţei mele (creanţelor noastre) şi a afirmă. sin- 

ceritatea ei (lor) conform art. 770 din cod. com., a rădică . 

_apoi creanta (ereanţele) verificată. (verificate), neverificată - 

(e), sau “contestata (e), dela grefă şi de ori uode, a luă 

parte la toate întrunirile de creditori, a vo!ă pentru. sau 

contra unui concordat eventual sau oricărei alte propuneri, 

“subseriind pentru mine (noi) atât actul de concordat pre- . 

cum şi orice alte acte relalive la acesta ; tote acestea şi 

cu dreptul de deliberare şi votare asupra cererii de conlti- 

nuarea 'comereiului acestui! faliment, pulând. primi cvotele 

'coneordatare sau dividendele, ce. vor rezultă din lichidare, 

“precum. şi a transmite creanţele prin gir însă fără obligo 

meu (nostru). | | 

. Prin urmare are (au) dreptul de a face, susținea 

combate sau retrage în numele meu (nostru) contestaţiuni 

de creanţe, opoziţiuni de orice- natură, apeluri, recursuri în 

casație şi cereri de revizuiri. . 7 

| Vă (vor) putea cere şi propune proba cu martori, in- 

terogatorii, comunicări de registre şi de orice alte . acte; 

va (vor) puteă deferi, referi şi aeceplă orice fel de jură”.
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minte ; va (vor) depune, primi şi rădicâ orice fel de -acte, 

precum hotărivi, titluri executorii. ete. ; va (vor) porni orice 

plângeri contra falitului: (faliţilor) şi complicele lui (lor) . 
Snaintea autoritaţilor respective, constituindu-se parte civilă, 

va (vor) formulă denunțări: de orice fel şi inscrieri: în falş; 
va (vor) cere verificări de scripte, mă (ne) va reprezentă 

înaintea tuturor instantelor judecătoreşti fără excepţiune . cu 

pulerile cele mai întinse și cu dreptul expres de a îi azis- 
tat . , . . . sau substituit ..... .. de unul sau 

mai mulţi advocaţi . .. . sau de orice altă „persoană: 
după a d-sale (d- -nialor) alegere. 

“Drept care am dat aceasta - sub propria mea (noastră) 
semnatură legalizată în regulă. 

(Urmeaza iseălitura şi legalizarea). 

39. Procură pentru girarea unei case de comerciu. 

„? Subsemnatul . . . . . autorizez prin aceasta pe 
d-nul: . ., . . „să gireze şi se administreze atât în 
mod activ cât şi în mod pasiv afacerile prezente şi vii-. 

toare. ale comereiului meu de . .. . . stabiliti în. Tr 
-Prin urmare d-sa poate primi orice sume, ce mi.se: 

datorează sau mi se vor datoră sub orice fel de titlu, să 
“desbată şi să încheie orice conturi, a fixă relicvatele, a le 
plăli sau priini, - 

D-sa este. în drept a continuă şi a face toate  opera- 
ţiunile mele de comerciv, a cumpără şi a vinde mărfurile, 

a se însărcină cu orice comisiuni şi furnituri, a încheiă 
orice contractări, a le execulă, 'a subscrie orice cumbii sau 
bilete la ordin, efecte de comerciu şi alte angajamenle, a 
trage şi a acceptă orice trate şi polite, a semnă orice gi- 
ruri și avale, a primi, a plăti şi a Incheiă şi a întocmi 
orice conturi curente şi altele, denunţiaţiuni, socoteli de 
întoarcere, a semnă orice mandale asupra Bâncii nâţio- 
nale a. României, asupra oricărui bancher. sau altei. „per- . 
soane, a semnă şi corespondență, . ” 
„-D-Sa va da chitanţe de descăreare de sumele, .ce le
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va primi, va consimţi la orice dezistări și radieri cu sau 

firmă plată. re - 

A luă și 'rădică dela poştă, dela orice , stațiuni şi me- 
sagerii scrisorile, pachetele şi - baloturile, depozitele : de 
orice fel adresate mie şi a da despre toate chitanţe va- 

labile de descăicare. : , 
(A se adăugă puterile relative la faliment şi alte urmări). 

XIII. Contracte. a 
40. Contract. de arendare și concesiune. 

Iutre subsemnetul . „3 +» inginer de mine,. “do: 

miciliat în. . „în numele societăţii e... pe de o parte 

şi... . «pe de altă parte,a intervenit urmatorul act: 

, Noi” subsemoații proprietari, declarăm . că am conce: 

. sionat şi arendat d-lor . .. ..-. -. propriet. 

descrise mai jos, situate în comuna . . . : cationi . 

„la locurile. denumite pe termin. de... . cu 

dreptul exclusiv pentru d- lor de a: exploră şi exploală pe 

toată intinderea acestor terenuri păcură, țițeiu şi ozo- 

cherită, deschizând pe ele oricâte guri de puțuri . vor voi 

pentru a exploală în 'tolosinia d-lor exclusivă fară a re- 

zervă nemic pe samă. . . . şi fără nici un amestec 

al. „... + în explorare, exploatare, ete. . 

Propriet „ „ce concesionăm şi arândâni d- lor 

. pentru explorarea şi exploalarea expusă mai sus . 

î. “sunt „nesupuse 'nici unei. sarcine propritoare şi 

nearendate Ja 'nimeni până astazi, având întindzrea' şi 

„marginile urmăloare: : --: a. | 

| Copdiiunile concesionării ŞI - atendrii acestor proprio- 

„tăţi.snat,. | 

1..D- nul . „Sau reprezenţantul d- lor legali au - 

dreprul a exploră şi exploată prin deschidere de: puțuri, 

tuneluri, sondaje mecanice și a întrebuinţă orice fel de 

de. sistem. de exploatare pe. toată întinderea proprietă . . . 

.. şi a-exploată în folosinţa d- lor exclusivă păcură, ţițeiu 

şi ozocherită, ce se va a găsi pe suprafaţa şi sub solul a- 

j
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cestor proprietăţi. Dreptul de exploatare va fide . . 

ani, decurgând chiar ilela semnarea. prezentului. act.. 
2. Va puteă deschide drumuri spre a corespunde la 

drumurile publice,:ps ori unde ii va conveui, pentru 
transportul materialelor şi pentru exploatare; vă „puleă 

face orice fel de instalațiuni, case de locuinţă, rezervoare, 

conducte şi altele, atât drumurile cât şi conducleie pol să 
treacă de.pe proprietate pe proprielăţile vecine şi vice- 

versa, fără să pretindem vre-o despăgubire în ceeace pri- 
veşte proprietatea noastră, se înţălege de sine, că vom 

aveă aceleaşi drepturi pentru terenuri ocupate de mate- 
riale ca şi pentru terenuri în exploatare, - 

3. Arborii, ce se vor distruge prin faptul exploatari, 
îi vom râdică fără vre-o pretenţie de despăgubire, iar pen-. 
tru pruni ne vor despăzubi după preţul din localitate. | 

4. Drept arendă şi concesiune ne va plăli o. dijmă: 

unvală de câte patru sute de vedre de țiţeiu pentru: fie- 

cere gură de puț sau sondage exploatabile, care va pro- 
| duce zilnic cel puţin câte 20 de vedre. 

5. Noi proprietarii 1 nu mai avem drepul pe tot pe- 
riodul de. . .' „ani a mai da aceste: drepturi de cx- 
ploatare, etc.'la alţii, nici a: deschide singuri guri de pu- 
țuri sub unici un motiv. 

La expirarea termenului de, . . . „ani d-nul 

+ „are dreptul a-şi rădică toate instalaţiunile, ce va 

„tace, lăsând numai gurile de puțuri, bordeele și casele în 

starea, cum se vor găsi fără nici o pretenţiune reciprocă. 

6. D-nul.. . : . nu este negreşit obligata incepe 

cu exploatarea de guri de puțuri de păcură, decât când 
va voi şi-i va conveni, fâră ca noi să avem vre-un “drept 

a-l sili la aceasta, căci aşa ne-am învoit. 

D-nul : +. „are dreptul de a cedă aceste: 
drepturi la” alte persoane, iar noi şi urmaşii noştri
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rămânem îndatoraţi a respectă, obligațiunile, ce ne-am 

luat prin acest -conlract cătră acele persoane şi cătră 

dlor. N i a 

„ Subseris.,.. deelar..:  consimţâmântul . . . la 
acest contract şi mă oblig la cele stipulate în dânsul. 

+ 

“Făcut în duplu exemplar, din care unul pe hârtie. 

timbrată de 10 lei-s'a luat de d-nul .... şi sa autentifi- - 

cat şi transcris la onoratul tribunal de . Prahova, secţiă I, 

spre i aveă putere executorie. 

41. Contract de ucenici€. 

  

“Timbru | şi comerciantul Ivan Vasilescu din laşi s'a 

de 1 leu „îocheiat următorul contract : 

1. D-nul loan Dimitriu dă-la 1 April 

-- 4911 pe fiul său Vasile. ca ucenic în “maga- 

Intre. d-nul loan Dimitriu din Paşcani. 

zinul de coloniale a comerciantalui loan Vasilescu. Dom- . 

nul Ioan Dimilriu se obligă-a plăti d-lui Vasilescu suma 

de '500 de lei (adecă cinci sute de lei) pentru învâțătură 

şi întreţinere în timpul cât va ţineă învăţătura ; cea din- 

tâiu ratâ de 250 de lei trebuie să :se plătească -la înce- 

- put, iar a doua. la 1 April 1912. : 

2. Timpul de ucenicie-a tânărului Vasile Dimitriu 

va fi de 3 ani dela Paşti :191l până la. Paştile anului 

1914. Fiind în interesul ambelor .părţi se hotăreşte, că 

ucenicul se mai ramână încă un an în afaceri, plătindu-i-. 

se o leafa potrivită, „dacă nu cumva vor fi contra unele 

motive destul de drepte. | | 

3). Ucenicul trebue să-şi aducă un pat şi să se în- 

grijască de albituri de-pat şi de veşminte. 

4. Ucenicul trebue să asculte de stăpânul său atât
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în afacerile casnice cât şi în. afacerile comerciale, să fie 

discret, să nu părăsască niciodată casa fără voia şefului, 

să nu poarte bani cu sine şi să nu primească în păstrare 

bani pentru alţii. 

| 5, Dacă ucenieu! s'ar iace vinovat călcând obligaţi- 
unile sale sau dacă s'ar dovedi eu totul incapabil în afa- 

- ceri, după constatarea şefului, în cazul acesta părintele său 

îl va luă acasă şi va plăli orice pagubă ar. rezultă. Dacă 
nu. s'a plătit rata â.doua, atunci părintele va fi scutit de 

această plată. | 

. Patronul se obligă a. face cheltuelile trebuitoare 

nenea ucenic, cari i se vor rebonifică semestrial. 

7. Patronul se obligă a lăsă pe învățăcel să aîmeze 
regulat timp de trei ani cursurile serale ale şcoalei comer- 

„_ciale de ucenici din localitate şi să-i dea, timpul trebuitor 
pentru prepararea lecţiilor, . LI 

| S. Timp de trei ani după eşirea din casa mea Vasile 
"Dimitriu nu va “aveă voie sub o pedeapsă convenţională de 

1000 de lei să intre în o'casă de coloniale din localitate 
"sau să deschidă astfel de magazin. Patronul se obligă'a 

instrui pe ucenic cât se. poate de bine:în comereiul de co- 
loniale, aşa ca să :poată fi cu timpul un bun negustor, dân- 

du:i după sfârşirea învățăturii ajutor, ca să capete un lve bun. 
9 Prezentul contract s'a făcut în două exemplare fiind 

acceptat şi semnat 'de amândouă: părțile. 
“laşi, "4 Marte 1911. Ei 

“Ioan Dimitriu, „” Toan Vasilescu, - 

42. Contract de închiriere. | 

Intre 'subscrişii (numele, pronumele, profesiunea şi 
domiciliul proprietarului) şi (numele, pronumele, profesiu- 
nea şi domieiliul chiriaşului) a intervenit prezentul contract 
de închiriere sub conăiţiunile” următoare: i 

I. Eu (numele şi pronumele) :am - -dat cu chirie şi eu 
(numele şi pronumele) am luat cu chirie pe termin de . 
„ + „cu începere dela. . . :pânâ la. , 
casele situate în orâşul. : . . strada . -. .: . No. - 
şi cari case se compun din Se a
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II. Preţul: chiriei s'a fixal la-suma de lei. . ... . 
pltibilă în. . . rate . . . în monedâ de .-. . 
la. „ . - din care acum; la -facerea contractului s'a şi 
incasat suma de lei . . .-. .“ia contul .. . . . « 

male, . , . iar pântru viitor se va plati | la... 

II. Eu, . . locatar .mă angajez, ca în tot timpul 
acestei închirieri să menţin în Stare bună imobilul închiriat 

fâră a-i fuce vre-o stricăciune şi. orice . „reparaţiuni sau îm- 

bunătătiri le voiu simţi necesare, le voiu face cu cheltueala 

mea, fără a cere vre-o despăgubire dela ...... .  pro- 
prictar, şi la expirarea inchirierii acele îmbunătăţiri, vor ră- 

mâneă în folosul proprietăţii ; aseminea mă angajez a în-, 
griji de mătaratul coşurilor, ea: să nu se întâmple vre-un 

pericol de foc, precum 'şi de rădicatul gunoiului şi de cu- 

răţilul latrinelor, singur. sau impreună cu alţi . locatari, ce 

vor mai fi în imobilul în chestiune. 

IV. Numai singur eu (numele. şi prenumele "proprie- 
tarului) voiu aveâ facultatea, în caz de. neplată a. chiriei la 

epoca stipulată. mai sus, ca prinlr?o. simplă somaţie şi fără 
judecată .să declar reziliată. această închiriere sau.să. urmă-, 

Tesc incasarea “chiriei pe: calea, ce voiu crede de cuviiuţă, 

căci la aceasta cundiţiune. consimt: şi,eu locatarul!, fâră a-mi 

rezervă nici un drept de „pretenţiune, contra. acestei dis- 

poziliuni. 

V. Plata impozitului fonciar, si asigurarea, conta fo-. 

cului: priv ect pe. . .. . iarnupe - -. 

ee a şi validilatea acestei inchirieri 

pentru. terminul şi condiliunile : indicate mai: sus s'a făcut. 

prezentul. contract în duplu exemplar, care; subseriindurse. 

de amândouă. părţile. contractante, se va „păstră e se de 

câte un exemplar, ce-l pe hârtie timbrată luându-s 

proprietar. 

Făcut astăzi | , în oraşul (coinuna): 

(Urmează seranaturile' părţilor)
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| XIV. Procese verhale 

43. Proces verbal de autentificare, în care o parte lucrează în. 
calitate da reprezentant al unei i societăţi. 

Proces verbal, 

“Inaintea noastră, jude la tribunalul . „.. azistat 
ded-nul . ... „ grelier, s s'au prezentat în pretoriul 
acestui tribunal d-nul .: . -.. . domiciliat în | 

strada , , . . şi d-nul... .. 
doimiciliat” în. strada. Aa -eunos- 
cut nouă personal. D-nul . . . . . . lucrând 
ca reprezentant al firmei (sau în numele) firmei  .. 
DI .. (sau în numele şi pentru . . ...) 

tn baza. procurei autentificata de aceasta secţie. la 
No... . . ., după care sa oprit eopie: la dosar, , 
cerând. prin petiția înregistrată la No. : Li: . 
autentificarea prezentului act în duplu' exemplar. 

Dupăce am vizat amândouă exemplarele, . am. 
cetit acest act din. cuvânt în cuvânt în auzul păr. - 
ților, declarându-ne că acest act este făcut cu con- 

- simțământul d-nialor şi că unul din cele doua exem- 
plare «este semnat de d-nialor. 

lu urmă părţile au subscris în prezenţa noastră 
exemplarul, ce se va păstră la dosar. 

Noi 
Luând act de declaraţia - parților autentificăm 

prezentul act, fiind scris pe o coală de lei . . 
şi taxa în sumă de lei . -. . platita la casierie! 

„.. cu recipisa. No, . , . . conform legii 
timbrului. a 

“ jude, | _ 
Grefier,
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44. Proces verbal, în caz când creditorul nu se prezintă să 
primească suma sau obiectul oferit. 

Astăzi „ +» (Ziua,luna, anul, ora), zi şi ora fixată 
prin somaţia:No. . . .. dela . . . (data), făcută d-lui 
. „+ (numele şi prenumele creditorului), domiciliat 
în comuna . -. .'. strada ee e No. . pentru a 
veni la (a se arălâ-locul hotărit prin somaţie, pentru plata 
sumei sau predarea obiectului), ca să "primească! suma de 

; 3 + (sau obiectul... . ) oferit de d. a 
numele, prenumele debitorului). să 

Subsemnatul . „+ (aumele, prenumele), agent ju: 

decătoresc pe lângă tribunalul „e constat, că nu- 
mitul creditor nu s'a prezentat astăzi la ora şi locul sus 
arătat. pentru a primi suma (sau obiectul) oferită. 

Despre cele ce preced, sa incheiat prezentul proces 
verbal iscălit de_noi.!) 

XV. Petiţiuni. 
45. Pet ție de chemare în judecată: 

| “ Domnule Judecător, | 

Locuitorul ... .. . de profesiune . . . . domi- 
ciliat în comuna . . . . plasa „am e judeţul . 
îmi datorează” suma 'de lei „1. împreună cu dobânda 
de. . .“lcuinceperedela. . . .şipânăla.' . . „ 

după. cum -se prevede - în aclui de imprumut (zapisul, în- 
scrisul, actul de creanță, etc) cu data de. .. . . „, 

“ce am din-parte-i. Pentrucă la terminul de plată numitul 
domn nu mi-a plătit această suma de bani * şi nici dobânda 

-cuveailă, îl chem în judecata d-voastre spre a fi condamnat | 
să mi-o plătească dimpreună. cu dobânda stipulată până la - 

achitare şi cheltueli de judecata după aprecierea d-voastre. 
- Alătur şi o copie întocmai dupa această petiție spre 

a se comunică numilului pârât. - 
(Semnatura petiţionarului cu arătarea 

„domiciliului Său). 
. ” 

  

1) In caz când debitorul va fi de faţă se va faeo menţiune de. 

! prezenţa și de. declaraţia, c ce va face. : 

7
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46. Petiţie, prin .care se „cere înscrierea unei firme. individuale. 

Domnule Preşedinte, 

“In conformitate cu legea pentru inscrierea firmelor, 

va rog. să binevoiţi a' ordonă inscrierea în registrul res- 

pecliv a firmei mele. comerciale (numele. şi „prenumele co- 

merciantului) pentru comerciul de pâlării bărbătești şi blă- 

nării, ce voesce a exer cilă în magazinul din “Bucureşti, strada 

e „No. „ sub firma -„La-Castor“, făcându-vă 

cunoscut, că altă sucursală nu am şi nici procurator pentru 

“conducerea . acestui comereiu. Sunt căsătorit şi am dota 

constituită prin. actul autentificat de -onoratul tribunal de 

liov No. . . E | 

Alătur aci certificatul grefei „a i No. + » că ase- 

minea firma nu se mai află înscrisă. 

(Seranatura petiţionarului' cu arătarea domi- - 

ciliului său). 

N 

- 4î. Petiţie, prin care se face cunoscut încetarea unui comerciu. 

"Domnule Preşedinte, 

Cu începere dela 9 Septembre anul curent, încetând 

cu totul a mai face comerciul de pălării bărbăteşti şi blă- 

„nării, pe care până alunci l-am exercitat în magazinul din 

Bucureşti, strada . . . .. No.-. .. vă rog să bine- 

voii, ca în conformitate cu dispoziţiunile art. 6 din legea 

pentru înscrierea firmelor, să .se adooteze despre aceasta 

in registrul respectiv, unde se află înscrisă firma mea pen-: 

tru acest comerciu,: publicându- se spre ştiinţă. ”
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40. “Petiţie pentru a:cere: declararea: î în stare de faliment a unui : 

  

comerciant. ..-.., e e si 

„st: Domnule Președinte, tai 

m at RIA 

Socistatea. comeroială Îi compusă din, a so- 

ciaţii —- de „eta domiciliaţi ra ine 

imi:datorează: suma de! lei 2" 6u: trei. cambii, scă- 

zute şi protestate în regulă: pentru: neplată şi fiindcă 'nu- 

-mita. firm& socială: mai datorând azi aseminea 'sume, după 
cum vom dovedi cu' certificatul: portărelului tribunalului 

comercia], 'şi altor 'diferite -persoane, nu poale să mai facă 

faţă plăţilor. sale - comerciale, vă rog: să binevoiţi a încu- 

viinţă:chemarea sa: în judecată inaintea onoratului tribunat 

comercial spre a fi declarată în stare” de faliment şi'a: se 

luă: măsurile :necesare . pentru ! asigurarea averii sale spre 

lor sale în ziua de.............. E nananatranaeer 
despăgubirea crediturilor,. fixându-se epocă : încetării” plați- 

Alătur o copie de pe " âceasta "spre ai se comunică | 

odata: cu citațiunea; aa _ 

„(Semnatura petiționarului - cu ară- 

„+... tarea domiciliului sau). 

49. Petiţie. pentru. anularea . unei cambii în caz ; „de perdore s sau 

a de, sustragere. 
: . pt a ii 

. 

, Domnule Președinte, 

da 

Subsemnatul broprietar al unei cambii în , valoare de 

  

Î6Ă cmacareeaeeaaae- Subscrisă de d- nal re ieri şi gi-.. 

rată de cătră d- nu) Deane cambie dată cu. 

scadență cecene . având-o pusă în,,ua notes împreună 

cu alte acte. şi efecte mi s'a furat din buzunar în ziua 

d mere „pe când eălatoriam cu trenul dela......... 

Maier 3 pentru care am reclamat autorităților com- 
45



petente, | „publicând acest. furt. prin. Monitorul - Oficial“ ş 

prin diferite alte ziare. -. : î:.-: 
„ar. In puterea art. 354 şi 355; din cod. com. vă rog, 

Domnule Preşedinte, sa. binevoiţi .a ordonă facerea di- 
feritelor publicaţiuni şi invitaţiuni necesare, penlruca a- 

ceastă cambie să se declare fară . tărie faţa e cu orice: „po- 
sesor al ei. RET - - 

| „Aniexez, următoarele acte pentru constălarea proprie: 

taţii şi. perderea. acestei cambii :..... Sa | 
„4 O notificare, ce am. facut o d- lui mnneraaaa amnnaanie SUb- 
scriitorul ei prin ;corpul portăreilor inbunalului. 

prin care anuntând-i. furtul l-am invitat:să' nu o plătească. 

_... 9, Declaraţia datată .... a d-lui ....... .-;.ce am 

dat: o d-lor .. ... -;când „mi-a .liberat o- nouă: cambie 
pentru aceeuş sumă. , i Ie 

„a: -8. Proces verbal . „dresat. de comisarul „poliţiei ;-0- 
raşului ......'... atăturatia ... ... . 

50. Cerore de protestare pentru neplată: 

Domnule Şef. Portărel, 

"Debitorul meu' (sau debitorii mei) . .. . . cu do- 
miciliul în- ...'. i:strada . . . . No. . .. 
neachilându-mi la scadenţă suma de lei . . . . pre: 

“văzută în alâturata'(poliţă san: trata), subsemnatul are o: 
noare-a vă rugă să binevoiţi ao: protestă conform legii. 

Primiţi, etc. - i 

XVI. Somaţiuni 
ţ. 

34, Somaţiune aăresată unui vânzător” pentru executarea 
contractului. | 

„fr 68 din cod. com.) 

D-lui: . a. . domiciliat în... N Ia 
Prin :contractul din - „ia: am cumpărat. dela
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d-voastre. . . . . vagoane de-fân.. presa a câte: 
kgr. fiecare .de pe... moşia. ..: a... recolta anului: + 
câlitate :: :bună, care să-nu. fie - negru; ud: sau muced, sau 
strâcat,..cu prețul de lei . . ... fiecare. vagon: şi pre- 

dat la gară în. condiţiunile prevăzute de zisul contract: 
| Din acest fân d- voastră mi- aţi predat numai : ... 
Vagoane. în greutate de”. ; :.:. .. 'kgr., “pentru care 
vam. avansal 2000 de lei, “rămânând, ca să-mi „mai! pre- 
dati „înca . restul de: . . .:'kgr.: : 

Pentrucă. am mare trebuiață de acest: fan, ide. oarece 

şi eu în vederea contractului cu d-voastră am: contractat: 
a:predă asemenea fân la diferite: autorități 'şi "persoane, 

cari mi-l cer cu inzistență, vă învit şi formal prin- aceasta, 
„de oarece. (am facut cunoscut de mai 'multe ori 

- prin scrisori), ca în termen de, 24%: de. ore dela. primirea. 

„acesteia sau dela, lăsarea ei la domiciliul d-voastie să în- 

cepeţi a-mi predă la gară ..... .... ... tot. restul de fân 

| cumpărat în condițiunile prevăzute în contractul dintre noi, 
aceasta - până. în, termin - de 5 zile'cel mult, cunoscând că 

în caz contrar voiu cere să fiu autortzat. coform art. 68 

din cod. com. să cumpăr prin -sindicul, bursei în contul 

d-voastre această cantitate de fân, fâcându- vă responsabil 

de :diferenţa de preţ şi: de daune interese: 
„.... Jar. după predarea acestui rest de fân se înţelege de 

“sine,. că îmi veţi. restitui şi maşinu': mea:- -de * presat fân 

precum şi muşamalele,. ce “vi: le-am" încredințat. i 

(Urmează iscalitura cu arătarea” 
domiciliului). 

"+ 32, “Notificare (somaţie: extra-judieiară). 

Domnule, i 

E “Sumbsâmnatul a . „de profesiune î. 

domiciliat. . ... . strada... » No... vă 

- fac” cunoscut, că cambia (poliţa, trata). omisă de (d-voastră



— 108 — . 2 

- sau de trăgătorul „. - )-ou'data de -. 
în ordinul d-lui. „în valoare de lei:.. 
[aa (valoarea primită în: ...., ) subscrisă 

de d-voastră şi de a fost perdută (sustrasă) 
în urinătoarele imprejurări. 

Subsemnatul în calitate de posesor beneficiar (pvoprie- 
tar). al acelei cambii, făcându-vă, cunoscut. aceasta, .vă în-. 
vit totodată ca conform art..321, din. cod. com. să vă:ab- 

„ţineţi dela orice plată (să refuzaţi orice. .plată) a acelei 
cambii faţă de orice persoană, care o va prezentă până. 

- la noue dispoziţiuni legale, ce subsemnatul.va luă 
Făcută în: exemplar duplu astazi (data, Da o 
Primiţi, etc. - | 

ss. 

XVI. Scrisori. | i - 

: 53,  Serisoare” „Cătră un advocat în privința unui să 
ia 

“Bucureşti, 15 Mai 1911; 

SI Domnule advocat, 
EN bi i i ” 

SEX Sunt creditorul d-lui s. N, din oraşul. d- -voastre,. care 
a fost declarat falit pentru suma de 60.000 de lei. Vărog 
sâ: binevoiţi ă a mă reprezentă înaintea . instanțelor respec- 
tive în acest faliment, Vă emit o procură precum şi titlu. 
lurile și efectele. . 

Veţi primi sau veţi respinge propunerile ialitului, 
după împrejurările, ce le veţi judecă înşiva. ? 

Sfârşindu-se . operaţiunile falimentului .veţi binevoi 
a-mi face ctinoscut suma, ce trebue să” vi-0 platesc pentru 

“ osteneala d-voastre. Ă 
“Am onoare a vă salulă eu deosebita onsideraţiune, 

i 

1 

aa A N. MU 
pa m vengrosist,
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BANCA NAȚIONALĂ 34. Iaşi. „a 19 
i ... a 7 

„ROMÂNIEI -- i 
EEE DN i i a N 

Capital social vărsat 12,000,000 lei: 

No... 

Domn aaa 

Da a vărsat la Bancă pentru con- 

_tul d-voastre suma de - „Vă 
  

rugăm, dar să .vă prezentaţi la Bancă. pentru a primi a- 

ceastă' sumă. 
 Primiţi, Domn 23 asigurarea considerațiunii 

noastre. | 

BANCA NAȚIONALĂ CASIERIA 
Ă . : . 55. - 

a , . . —— | 

„ROMÂNIEI Serviciul încasărilor 

Domnule, | 

Sunteţi rugaţi a va prezentă la Bancă . spre a- plăţi . 

  

  

  

  

următoarele camb „Boliţ . DE i CU u scadenţa__ _ 

Casa. este: deschisă dela 10: până la 4 ore. , „: 

Odată cu . plata veţi .binevoi a înapoiă acest aviz,.



BANCA NAŢIONALA. / 

ROMANIEI. 

In oraş. . 

  

“Am primit avizul d-voastre No... _şi am luat 
notă de conţinutul lui. | 

| (Semnatura) 

BANCA NAȚIONALĂ 57. 49. 

ROMÂNIEI 

" Capital social vărsat 12.000.000 li e 

Wo.____.__ 

Domnului . _ N 
  

Avem onoarea 'vă aduce la cunoştinţă, că împrumu- 
tul, ce aţi contractat la Banca naționala cu contract 
"No... a expirat ata 

Vă rugăm să binevoiţi a vă prezentă la Bancă” spre 
a regulă acest împrumut. Articolul 25 din statute prevede . - 
vânzarea titlurilor depuse ca garanţie, în caz de neachi- 
tare a împrumutului la termin. 

Primiţi, Domn........., :asigurarea 'distiosei noastre 
consideraţiuni.  



  

    
  

  

ă po 
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SVIIL Formulare pentru u adresare ea ş isilarea 
„serisorilor. . 

| «fi . pm mm ; 

| iLoe pentru: 
N! ” A - : marca i 

_ tală ; 
| Domnului IP osia _ 

| 

„Ioan Dimitrescu 

| Bucuresti 
"Strada Carol 15 

':"  Recomandată 

iLoc pentru: 
: marea !! 

„+ poştală : Domnilor. 

  

Sa o 

„Drăgănescu et Bunea 

IE E Galaţi 

' Strada Portului 12     
 



ma 
  

  

F. G. Wood. Sons New.Yor E 

„Pr, eAustria> ! 

Mess rs, Angelescu et Co. 

Bucarest 
-. Rumanie 

  

Faţa unei scrisori de valoare. 

  

  
  

Inliegend 1 St. B. N. An. 1000 (1.1000 Kr. —_ 

e Dao o >> 100, ii 
> > 2 . >: 50» 50 » Di 

. 2 > 10:> * n ii 

>> oa Do 2 = 

> > >>> le 4 » = 

-— Coupons ............. > DT mere diverse TI! e, “30 

——— 30 
laut Angabe zusammen  Dest. viA WE 1054 kr. 30 

Ei Herrn M. Ionescu et Comp. 
_. 

- Bucarest   
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NOȚIUNI DE:STENOGRAFIE.: 

„__ “Cuvântul stenografie';'se; derivă dela grecescul orevyăg 
(ștrâns) și vypdyerw (sori6)=—a serie restrâns, adecă a serie 
prescurtat. Stenografia, este prin urmare arta de a scrio cu 
ajutorul -unor „somno..prescurtate așa de repede,: ca, și” vor- 
birea. Grecii și Romanii întrebuinţau în scriere prescurțări. 
'Stenografia: însă s'a, desvoltat” în: secolul "al “18-lea. » Vieaţa. 

te 

parlamentară -a contribuit: foartesmult la desvoltarea steno- -: 
grafiei, do oarece se 'simţiă absolută trebuință, do” a, repro- 
duce, în: întregime ;.disoursurile:„-reprezentanţilor “naţiunilor. 
Astăzi în toate parlamentele , stenografii scriu discursurile. 
Elevii și studenţii stenografiează lecţiile “profesorilor lor: Ad- 
“vocatul cu ajutorul stenografiei își notează toate argumen= : 
tele părţii adverse, ca mai” pe urmă să le 'poată combate. 
Deasemenea, ; discurşurile, "ce se: ţin.-la, întrunirile publice, so 
stenogratiează. Cu deosebire în comereiu stenografia poate , 
folosi foarte nult. -Astfel o--casă' mare-zilhie trebue să răs- 
pundă la vre-0:30—40-de scrisori. Pentru scrierea acestor 
scrisori ar trebui unytimp d6; 4-5 ore." Dacă șeful are un 
corespondenț .stenograf, atunci îi, dictează repede . scrisorile 
şi poate să se ducă să-și vadă de celealalte afaceri. Steno- 
graful transcrie scrisorile: cu, 'Tiașina de scris, iar! sara șe- 
tul le semnează, expediindu-le la destinaţie. Casele mari din 
Americă, Anglia, Gerrianiă;" Franţa, Italia au coresporidenţi 
stenografi, cari scriu cel puţin, 100. de, cuvinte pe_minut și 
cari sunt foarte: bine-plătiţi.. In. timpul mai nou în Ame- 

-rica, Anglia, și Germania foriograful)a,început.a. face „COn- 
curență corespondenţilor. stenografi. Șeful casei înregistrează 
în fonograf întreaga corespondenţă, care după aceasta este 
transcrisă întocmai «peste zi, de cătră dactilografi 1). - | 

Cele imai însemnate “sisteme ' Stenografică!' sunt urmă- 
toarele :. 2 Stenogtafia, geometrică : Sistema-Taylor (1786, ; Sa- 

“muel““Taylor a fost cel mai renumiț. stenograf englez), sis- 

tema Pitmânn! (1837, !Isac Pitinann: esto-col«măi' maro re- 
prezențant-englez al stenografiei geometrice), sistema Du- 
ploy& (1867, Emil "Duploye, “cel -măi “însemnat “stenograf 

E
h
 

. 

trancez)y b) Stenografiacurşivă; Sistema.Gabelsberger (1517, 

1819, 1834, 1816, Franz Saver Gahbelsberger), sistema Stolzo 
1841! Aâgust.: Wilhelm * Stolze); sistenia Schrey-lohanen-. 

Socin (1981), sistema „Stolze-Schrey . (1994), sistema, ..iono- 
gpaticie-a lui Cazi: Fatiimaann (1975), sistema” Roller. (1975), 
sistemi. Kunowski. (1880, . stenografi naţională) sistemă lui: 

Lshmann:(1875,'stenotachigrafia). site ec 

1) Die Schreilmatehine von Otto Burghagen, Hamburg 1898. pag, 192—141. 

  



Ă DN . | 
e i . Da DN ŞI 

Pi Sistema Taylor e 

a Alfabetul : i în. o: = i 

a) Miozate: N o Bizoe seal sa Na pi - 
og font e ama. Ma 

la om. VA Ca o ah = 

-b) Selbstlaute: Diese „werden nur am Antang und ” am Ende 

„eines 'Wortes durcti einen Puaki (” ) vezeichnet: | | 

E Lis A 3 an F = toi perindat. Aa IE 

Zenhenvenindune: A bb = [LANE bt, Xa 

a. în a = o Dr Sk, = sr, = a. L- 

ap. au Uz n 3, y you NaY a pi 

în. D = aid a Y = s-a £= nb o bf hp, 

A = BE 1 = 19 i = = na, d i 

S rd = 7. = "mă; eat mu as, «= | E 

| „mbm2 mu amp = pf pr, ee =. 

- a-si Pon Saar, jî = von eine 

| eu “Scbritiprobe. a 

3 Aa ar Si ra e o 
ua [ e La PO i 

ua Ir n) o — F NN: 

e PATE N LEE, 

A NI e NO VI | 
uiu ina a NA Pe 

i Shortand is the. ast ot. comzhttting” to! paper te speech" ot. anothei 3 per son: Or 'one's own thoughts within the! shortest time. and.with the! greatest .sa-:. ving of space possible by. means ot rapid and easily ,connceted signs, and brief indications of words an sentences, ali în tuch a manner that the shortand wri- ting may be read at: any time and by any perso same assurnnce and taciltty as ordinary w riting. 

  

' 
PA ia ar aj 

n versed în dt „wit at least „the: --  



— 715 — 

„ Sistema lui Pitmana 

n Alfabetul 

a) Mitlaute: N = p, N = bi = t, a =4, / = a, [= 

— his sf = i € = tz, =, 5) = 

z, 9 ash, Jo zhren, = no pm 1, wa 

Done a may) o be = ku = ms 

„m, G. = wbl. Par NT =:mp = mb, ur x, 

= pf na fu o CN n029 ati, 

239 ash, a = ni N = pr, ] = dr, 7 ont 

în — su m [= N ms bn. N = 

£ = ch, o m et A = ph A = btu = 4, =49d, — 2 a 

40 ză, - miez a . E | e 

* 6) Selbstlaute: “ah, eh, 20, a =e.=l, 
- „. „ov 

a av, ed, 55, = =ă, —= 06, îti = 0w, 

> 

72 ca e = Vl e = wah, e a vreh, e „= ate? „= wap, 

>= w0o.= = w55, * = oh = ea oma - yaw. yd, 

= 55, Să - Ă ” 

: | A , Schritprate | _ 

>, as pI 3 S So de i  Shorthană îs the art ot commiting 10 
- “| paper the speech of another pernson or on'es - 

“e > br 3 PAS. own thoughts. within the sbortest time and 
swith the greatest saving of space possible by 

| means ot rapid and easily connected signs, 

"c: RI "| anâ“brict indications of words and sentences 4 PI îl. ab ica 

T * nl IN “all în eueh. a manner that the shorthand 

] writing may "be read. at any time and by . e , a: 

NI 7 Pe . NA. “any person: Verscd în it with at least the 

22, E: ă 7 aia N same assurance ana: facility „as -ordinary 

. x . PR writing.. -



Sistema lui: Gabeslberger. . ă 
(după hotărirele congresului . din Berlin) : - 

Alfabetul 

a) Mitlaute: A ta mln ai=r, 355 ex 
=be.=ă, 7267, Z=ij, 2=mpoqenă, Na DB, 

oa / noa / a ct teh. Visa tr = 

mppopopompfee 
d) Selbstlaate: « = = a să, — = ai, > ase: 

.. as . 

— Sei sic =0 so su 3=au, Sa ăn 

= eu, = ăi z= 7 

Văbalisaticn' | 

. a) Aniaut:sc = ab, 3 = ăb, a ='"aib, 7 = €b, a. Sa 

= eibze mib, Aa ob, 4 2 duse: bi si = aub$-z = ab; 

“sah | a 

5) Inlaut: ce. = bab, 62. =. VăbE-Z m baib, (4 = beb, 
= beib, da bib, «= bob, = > bob, C = = bub, 4-a „baab, 

c=bâmb, Dă = beub, a = = bib, 2 

% Aaslaut: 6: zac = bă = bai e = be, PR 

„bei, fe = bi, CU bo, C_ == bă, € = bu; 4, a. ta „= ia, 

- cm beut bi. 
Sa 

“
r
e
 

Scritiprobe. 
e pe pi A 

Londa eulg Pa Zis a 

o pi Dape ec 5 Ze 

pal d Ve PM? zare fe 

AA? CTT pepe 

tos ape in SD Pf e 
e ace f rup or DA 

7 

e 
E 

 



pete  Sistema. lui: Stolze » 

văltăbetul + 

, unea ae iei preerie 

ml mr as Îsizis Za (= ph 6, Mi 

zen, Jo = le =la 7 2 “a / = 7 <a. /a Ia 

2/M st, 7 =, = mp =. 4 = schm, —— == nsch, | 

dz zf = sete, Î = qi + ao f sef th, . 

e =9= ge./ = dă, £ = î 4 retard | 

pt, X =nk | | 

) Selbstlaute:c = e, «= ac —ă. 93 Duo sure 

e ie semi, = an, ve = dupe: pm sia oei 

Volealisation. : 

. A senis, SE = Sehat, JL = aste, fo stai 

e co =? = Waise, PA — Fus, Aaa = Fiube, . cf | 

Hot og „= Bănie /, = „sun, (7 = = Băume, Cf Late. 

Se m ea f- Afie. eo = = Arger, Z= Ende D= 

“ pite, „= uter, Z: = often, o = OI, v?= Augev 0 = „Eule,. 

d nie der Scoee, £* =  frei, A= = =,schau. 

- „ Scaritorobe. a 

pf aa să 07 

poz 40 a i 
pe de, ze
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Sistema lui, Schrey-lohanen-Socin Să 
(Stenografia germană simplificată) 

| Alfabetul | 

a) Nitlaute: L=dfef = pl 2, [= 

2. E, € = a Com ni fst, [ef ap Lefa/ = 

- iJ/ = seă,_/ = sem. Je sem, î= mode 2 

mm; 2= mp, 2 = mpf, 7= 6, ]= Pr = ng, Jon 

727 =] ch Jo, Do emma poe e ge, | 
2 = 7 =, fo = th, = le=o=r, D= rr e 

n = m ns /Nes=B, €=w | ii 
” - 6) Selbstlaute; = =e, d =i, Dr = aaa. —=ă 

= Et = 0, Ba ="u, Ney — anu să ă 

Vokaiisation. - 

0) Anlaut: A a A= ab, A -a, fa, fă 
o cib, la cab, = = ob, = ub, = 8, — = aub, | 

3) Intaut: (1 bebl/ = bab, (7 = bă, = bi, LĂ 
biib, (Ca veit, = beub, d, = bob, (p= ba sd, 
opta | ă 

0 Anslaut; (= be, (a ba Cor tă p. bi, bi, 
(bei Co = ear bo./+ = bu, (- — (e = baa.. 

| Schriftprobe. 

bag dp li aude 
. pare Up dta: ET 
to, po 10] + VA 7 Zapfegâal 
pa le i cart 
oa Cries hora D  
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Sistema Stolze. Schrey 
ee 

Alfabetul 

0) Mitaute: d 8. ( = (om: ra fos fs eo 

uz! Ain î- p Poe 3 Io go ur = gr 

= za: 2= m, “Îsi, 21 ma. '2= mpi, n = Nan 

>=r.0= m >=sN sd d=mg o si / e schi, =: 

schm, € ci (e vf = Loto ma fuge re -nk,: 

Pope N pi 

-b Selbstiauie:, me rt= ei, 4> au. = eu.3= a 

= ss a 0 e B.. si a i as. 

Vokalisătiori.-; ă 

. a) Anlaut: A = eb, 4= ab, i o po mt 

A = aud, o oct > 9bi og 3 bag biz Sb > 
D) Islaut. 7 = beb, 4 = bab, (7 = bât, (la bib, 

poate, ban, ref = abia - bob ae 2 vs, 4 

bub, a 7 ti i ag N | 

“c) Auslaut: [= be, = Lp ba, la 25 = n 

i ban, Ce beu e bo, Da = bb, le Ca 2 

- “ Schriftprobe. . N | 

vip 4/ Dir ' 
Lp p arde Loara lo fe 

foi fa pb Dn Me Ap 2 

ot Adei Pai C 
72 7 pa adr cit 

wta
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Sistema, lui Faulmann. 
(Fonografie) 

Alfabetul 

-a) Mitlaute- (=u/ =4, P=t 7= ga h 2=i=k 

„nm =, fs fe. =, esec = 

r=w o! x, C.zz, 2= ch. / = sch, ) =st, Y = sp. C= tz 

Patsch, fapt 72 mp fese, P= ph S =.8:/- [a 

23, =, or, Ni mm, No ss 2 ask. Y= r, D=. 

Dar, seu Do pd fe ma e d st 

2) Selbstlaute:: ref =i, = ei ai, 7 a, —7 =ă, 

Nain, iu, 72 zau, do, 

| Vokalisation. : 

ii a) “Andante A A ab, Azi fa id, L-a 

| = eib= aib, a eub= im = ob, = uz = d, 

„D= ab, , - a 

0) Tntaute [7 = bed, ua: babi (7 = băb, p — bi 
A bib, DA bei, pă = bend, Ai => bob, a bul = 
bă, = baub, : 

iai Austen: (+ = te, (= ta (33 tă, = bi, avi, | 

> bbei (1 ben, (. = bo, Las bu bă, = a 
Schriftprobe. | 

ap Pai rit ne 
pap Orar IM 
ani ar RN DEI. 
Ge Apple ear 7 no  
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„Sistema. lui Roller... = , 

Alfabetul 

dz ii 

| a a I=0, fomr=g 

fa up=bi f3 p /fi= we pir Si fe Ai SN e sch,. 

Tobe o sr, sl Da chn, $ im: da 

“me Va sp 7 2 Sen, [o at, Ping apt D= 

| web a ck, 2 =z Zr, AD = ra 72 nn, == Mă 

= 
“o Selbstlante: = 000 oo, aie, id = 

. N 

— = ei sr m = seu, mâna 

au = al 

pr Voalisation ri _ 

a) Andaut: 7 "ad; ps oara n, = că, Pai 

id, 7 = cit rs fe ăi, TI tă = cat = 

âud, 4/3 aq i - ai i 

0) Inlaut: (/ = daă, (7 = doă, CA = ână, 7: de, 

417 did, 7 = deiă, Pr 3 asă 44 3 aeati i 

c) 'Auslant. £ = da, E dt = au /> dep” =ăi,. 

pr = dei, [7 =0ă f/= 3/7 pă A. = den, (= dău, 

Lp = dan a sa RR Da 

Sctritprobe. SI 

"ae CL 45 
Apo 2lp fibre As SET 
Le i Pr ap oz 

pe ora o er 

o a 7
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 Sistema 1ui Kunowski 
(Stenografia naţională) 

Alfabetul 

a) Mitaute: = b, o =b/ rm = pf. 

—=m,/=t ză porsche st, > = s, “= za = a, 

ta he= [sh si Tengo sl, 

moase 
b) Selbstlaute: /= M/=0/=a,7=e, J-i 7 =56, 

7 a/ zei, d za =aa. . 

| Vobalisatian. i 

a) Anlaut: (o = abea ob, cod, 2 = eb, p- 

id = 5, de = d, Lo ei, fo = eab, fr = aud, 

8) Inlaut: Le dub, = bob, = bab,- cd i 

bet z, = bit, wi = de L pr 

benb, 0, == baub, N i 

c) Auslaut: cp = = of = 0, u1 =.ba, 1. = te, - 

bi = bă, e bii, 7 tei, i = beu, Ț = bau. , 

Serie, - 

al plop 
E e Îqp ao Parottope aa 2 rep RN pod 

Ia ED 
Peppers 

Pai, pr |  
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| Sistema. lui: Lehmann' 
(Stenotachiogratia) * 

Alfabetul 

a) Mitaute: 2aa, Cosm 0- 2 p/ =, 

/= 0/4, Pz D= /= Ene Fe j, 

Dos as, fo 2 ex, do 47= 57eu/ e 2a 

sc, € = pt 22 mi, Paz 

-2) Selbstiaute:, v= a ze = tie a, „ea în = 0, o 

=, USus , 

+ 

= in =i, == eu n= au, —== âu. 

“Vokalisation, 

a) Antaut: Za = cit, =, La, e 

ob, ==, L=w, = în, Adi, SL - = cub, 

„nl = aub, — = âub, | 

5) Inlaut; Za ve, 4- = bob, Zi = bib, = bad, 4. = 

-bub, Spam, L£ = bib, Cr a Ce PP ti. 

Zsa, Cros 

i) Auslaut: = a Za, Ze. ba, Z. „Z 

mau = be, po = bi, fr iu Lo 

„= bău, Pe | 

ia - Schriftprobe, 

iri Cta dapeteer 

Ze iii 7 ra PA of Zu. P Do pr IE 
„47
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Sistema lui  Duploy€ 

"(Aplicată la limba română, de H. Stahl) 

a Alfabetul 

| 
CO) VOI ADN 

“Cool oo agate | 

ua mur în an zi00, ore aa 
o 

& e O OO . a.€ , i ga. y 

„... Din văzduh cumplita iarnă cerne norii de szăpadă, 
* Luungi troene călătoare adunate 'n cer grămadă; 

Fulgii sbor, plutesc în aer ca un roiu de fluturi albi 
Răapdudind fiori de ghiață pe ai țării'uneri dalbi. - 

“Ziua ninge, noaptea ninge, dimineața ninge iară ! 
Cu o zale argintie ae îmbracă mindra ţară ; 
Soarele rotund și palid se prevede printre nori, 
Cu un tia de tinereţe printre anii trecători. 

- Tot e alb pe câmp, pe dealuri, împrejur, în depărtare * 
Ca fantaame albe plopii înşirați ae perd, în sare 
„Și pe ?ntinderea pustie, fără urme fără drum, 
Se tăd șatele perdute aub clăbucii albi de fum.  
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Exerciţ- de cetire. !;. : 

„Pentruc6:suntem împăr- 
țiţi în: două câmpuri? Pen-| 
trăce ne numim . noi şi.zoi ? 

Au nu stintem toţi Români ? |. '-e 
Au nu em toţi aceeaș 
patrie? Au :nu-suntem toți 
fii aceleiaș: mume 2: Pentru 

ce să zicem. noi şi-zoi? de| 
co să nu zicem noi Românii 2 

Nu avem-toţi aceeaș dra- 

goste, nu: sinățim toţi” acelaș | 
sentiment. pentru mama .. 
noastră comună? Care. es- 
te cauza. diviziunii noastre. |. 
Care este: mărul de discor- |: 
die dintre noi? .-. 0 

Acest măr de discoidie . să 

nu-l ascundem, el este'Dom- 

nia. Cine va fi Domnul? Fie- 

care-şi areconvicţiile sale,fie- |. 
r . 

care-și 'are simpatiile sale - 
fiecare din noi personal ; 

PE Sa . . , 

crede; că ţara sa va fi mai fe-|:: 

ricită, având de domn-pe cu- 

tăre şi pe cutare. Dar dis- 

cordia, oxistă, “căci:nu toţi 

cugetă aseminea. Din astă 
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«discordie, rezultă discreditul 

.camerti, discreditul nostru. 

Nimeni numai are credință |. 
la noi, anarhia nu e departe 
:și inimicul e la porţile noas- 

“tre. Cum să respingem anar- 

hia ? cum să respingem pe 
+ “străini ?. Făcând să piară. 

“punctul, care.ne desparte. 

„Noi declarăm, că nu avem 
nic un candidat; Domnia- 

-voastră aveţi vre-unul? Se|, 
“poate. Insă nici nhul din 
-noi toţi, nu cred că a venit 
-aci cu hotărâre a face să fie 
-candidatul său, cu ori-ce 
“preț. Toţi-'suntem Români 
:Și nu. voeşte răul ţării sa- 
le; nimeni nu ar vroi, ca. 

“candidatul său să ajungă :   la tron peurme de sânge sau 

„sprijinit de străini. Ar fi'o o- 
"fensă pentru ţară dea cre- 
“de, că ea, a putut trimite la 
cameră. asemenea oameni... 

„Ca să ne unim cu toţii 
„asupra aceluiaș candidat '.. 
“este posibil ? Cred că nu;  
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“fiindeă am zis, fiecare și a- 
re „credința sa. Dar andu-: 
ni asupra” unui principiu 
„esto posibil? Da. Asupra 

AV
 i 3 $ EA

 

„Mulţi. din, d-voastră a- | 

-cum un an au reprezentat ţa 

: unui principiune putem uni, |-.a PO > k 9: 

'maicu seamă când acest prin Tic eu a. 

cipiu este celmai mare al na- î | wi Gr 

ţionalităţii noastre: Acest, | 2 - PA ep. 

“principiu. este al Unirii, Vb us z: o: | 

f
ă
 

* 

v 

.. 
0
.
.
.
 

ră în astă cameră șiau sus: |. m 0 si 

inut: Gu: căldură unirea ap Do 

Prinţul Bibeseti, fostul Domn,. |. >: RS 
a fost între alţii, cel mai elo- |: - prepmr ,! 

„cuent şiraderent apărător a" |'€ Lo sp 

unirii. Sar puteă oare ăst-timp Do od o: 

ca. aste persoane să se contra-" ver d em 2o 

zică ? Aceasta nu se poate ve/T7i d y 

crede. E N 0 ca 

„Să n6 unim dar toţi: asu- O 2 Oa 

pre principiului dounire,asu-" | cai ze Da 

„pra acestuimare principiu, ce” |. te 94 N 

Ă are șă reînvieze naționalitatea Ş wo Vi 

“noastră... a ti ai 

„să ne adn mână ca fraţii. ie d 9 Ca 
pa “ "qua 

şi să cugetăm, că suntem MU 

„itori, e că; avem să; mai , trăim | 

    

      i
  



4 

. 

câţiva, ani şi că. copiii și stră-,, | SA za ZI 

nepoţii noștri au să ioşteneas-. ia Lou 

că un viitor glorios creat de noi. |, 2, Mp ea 
„A mo uni asupra principiu-. usa 2. O: opptue 

piului, unirii, este a ne uni.și  |., 97 , 9 
asupra. persoanei, ce: reprezintă ep nr i 
ăst principiu | Astă persoană |. |, e Leu 
este Alexandr Jon Cuza: si ce a Ay. 

  

    

Domnul A "Moldovei! - a | Xa 
„Sa. ne unim ea fraţii “asu-,, su OT A 

pre. acestui, nume, și, posteritar la: 2 vb. - 
tea ne va, întinde ânele și TON Sa 
conştiinţa”: noastră va fi îm... o 9 NS 
păcată, că ne-am: împlinit az 2% z 
cu ieligiozitate o. datorie sfân- Pro ag 2 
tă Di a ia A i - 3 - 

e -B. Boerescu |, - m] | 5 

  

  

  

a SA pe 

„r
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„ISTORIOUL MAȘINEI DE: “SORIS.,. d 
rez size te 

    

pa pa 
Americă, esto propriu. zis: intra: mașini. de: seris. Cir. 

toate.acestea, însă și în alte ţări s'au făcut foarte do ctim= - 
puriu, încereăti” mai mult sau mai puţin . reușite, în; această... 
direcţiurie:. In -registrele: vechi. de patente se. "aminteşte, - că. 
în anul 1714 s'a, “dat. ospaterită! englezului” Henry Hill pen-. 
tru o mașină de scris inventată d: dâneul.” 'Incekrcarea, sa... 
însă nu a avut nici un rezultat, Abia mâi târziu după 115. 
ani (1829) americanul William. Austin Burt înventă o altă. 
mașină de scris, iar la 1833 se inventă în Franţa o mașină. 
numită, IStypograph ; nici aceste mașini însă nu avură nici. 
un: rezultat practic. In- muzeul Suth Kensington din Lon- 
ra se păstrează un mare număr de modele de mașini de: 
scris, cari au precedat actualele sisteme de mașini de scris. 

In. 1842 s'a patentat în Washington o. maşină, pentru.  
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Charles 'Thurber din Worcester (Moss), care. a ':fost desti- 
nată pentru 'orbi. In 1849 francezul Pierr, un: orb din 
institutul. de orbi din „Paris a inventat o mașină, care a . 
fost premiată la expoziţia din Londra din 1851 și care a 
fost introdusă în un mare număr de azile de orbi din Eu: 
ropa. Un succes mai mare a-avut „Discul de scris“, inven:. 
tat de preotul Malling din Copenhaga, care a fost premiat 

_la expoziţiile din. Altona (1869) și. Viena (183). Această, 

mașină deşi a fost destinată pentru orbi, cu toate acestea 

'Sa întrebuințat foarte mult și de comercianţi. In 1855 să 
„dat o patentă englezului Alfred Beach, iar în 1867 ameri:. 
canului Iohn Pratt, Acest din urmă imventă o mașină, pe 

care o numi „Pterotyp, o aaa 

__ "Poate: aceste încorcări. din Europa mau dat impuls la 
- fabricaţiunea de maşini de: scris pe o scară mai întinsă, fi6 

„din lipsa-de întreprinzători pentru mașini, fie din. cauză că, 

publicul nu căută a întrebuinţă mașina de seris. America- 

nii însă, cari sunt mai întreprinzători,. au stăruit necontenit: 

în această întreprindere, până când au ajuns să facă o ma- 

şină practică de întrebuințat. Capitalistul Carlos Glidden din: 

Milwaukee (Wisconsn) din America, (care se ocupă cu per- 

focţionarea unui plug) începi să :se ocupe împreună, cu ti- 

pografii O. L, -Sholes și: S. W.  Soute cu fabricarea unei 

anașini de scris. Dânșii sfârşiră de fabricat mașina în 1867. 

Mașina, lor însă unu a putut să sa răspândească, din: cauza 

opoziţiunii, ce-i făceau funcţionarii comerciali, cari se te- 

meau, ca nu cumva numărul lor să fie micșorat prin în- 

trebuințarea mașinii de scris. : Din cauza acestei opoziţiuni 

- Glidden și Soute părăsiră această. întreprindere, în timp co. 

C. Latham Sholes se' ocupă neîntrerupt cu îmbunătăţirea a- 

cestei maşini, pe care mai pe urmă o predă fabricei „de 

arme Remington et Sons din Ilion (New-York), care dădi 

maşinei numele ei de astăzi. Această fabrică făcu neconte- 

nit îmbunătăţiri maşinei do scris Standard-Remington şi ob- 

țină peste 61 de patento atât 'în țară cât şi în străinătate, 

Mașina, de seris a fost perfecționată mai târziu de” capita- 

listul James Densmor6. Mecanicul G. W. N. Yosta contri-- 

buit în mare parte la construirea mașinei Standard—Re- 

mington. Yost concepi idea de a întocmi la mașină o cla- 

“viatură complectă în unire cu Caligraph-Patent-Company. 

- Aceasta construi noul model:de claviatură: complectă, care 

după schimbări însemnate primi numele de “„Now-Century 
7
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Caligraph, fiind pus în comerciu ca, o nouă mașină de com- 
-pania „American Writing: Machine Company“. In. 1885 . 
Yost își. construi o' fabrică, proprie. C. Latham Sholes, care 
muri în :1890, lăsă fiului: său Zoloman G. Sholes un model 
nou (caie făcu, concurență  mașinei Standard-Remington). 
Zoloman G. Sohles, împreună cu fii decedatului . Reming- 
ton, puse în comerciu. noul model sub nunele de „Mașina 
de, scris Reinington-Sholes - - | ia 
„La începutul anului 1888 fuse “terminat întâiul model ” 4 

al mașinei "Yost, în Europa însă, abia după 3 “ani se întro- - 
duse un model mai, perfetţionat. (New-Yost). din această 
mașină. Mașina Yost a fost introdusă mai întâiu.în An-. glia, apoi, în Germania, Franţa și în întreg continentul, 

„.Yost moare în anul 1895, „dupăce muncise timp de 25 de - 
ani la înaintarea, porfecţionarea și răspândirea mașinei sale. 

-.. James Bartlett Hammond construi 0..mașină . bazată 
pe alt principiu, adoptând sistemul inginerului: Pratţ, care 
'în.1867, obținuse o patentă pentru mașina, sa. Hammond 
obțină întâia. patentă pentru maşina sa. în America în a- 
nul 1880. Dela 1890—1900 sau pus. în vânzare un număr 
mare de maşini, unele mai bune decât altele. Ca cele-mai 
bine dintre ele cităm: Smith Premier, Barlock,. Dens: 
more, Munson,. Williams, otc. Mai târziu au-început a, se fabrică mașini și în Europa și anume în Anglia s'au fa- bricat următoarele. sisteme de. maşini : North, Maskelyne; 
Waverley și- Salter, Garelener, Pneumatic. În Germania a-. - 
mintim ca maşini mai importante. următoarele: „Frister et 

„_ Rossmânn, Adler, Blickensderfer (eu motor electric), Vie- toria, Rudolf Sehade 1). | a a 
- Astăzi se. întrebuinţază peste 500,000 de. mașini de: 
scris în casele comerciale și în administraţiuni. Numai la ofi- 
ciul patântelor din Washington au fost patentate în anul“ 
1898 peste G00 de mașini.de scris. O singură fabrică (Re-. 
mington). fabrică zilnice 100 de mașini, deci tot la 5 minute este gata, câte o mașină. Fabricanţii pentru a răspândi scri- orea cu mașina, au, înfiinţat, curșuri gratuite. de scris cu 
mașina, au .întoemit concursuri. de întrecere în scrisul 'cu 

„2 1) Peniru istoricul mașinei de „scris și diferitele sistenic dei ina. șint se pot consultă cu mare folos următoarele cărți: 1) Die -Sehreib: maschine von Otto Burghagen, Hamburg 1898. 2) Schreibmaschinen von „Friedrich Miller, Berlin 1900. i : ! 
|. i 7 
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mașina, premciind ps cei ce s'au destins la aceste con- 
cursuri]. ÎN E d a 

„In Angiia, America, Germania, Austria. de 'câteva de- 
cenii. sau înființat, școalo . speciale, unde: se . învaţă 'steno- 
grafia și mașina de scris, d6 asemenea, aceste obiecte său 
introdus și în școalele comerciale. In Anglia și ' America 
corespondenţii cei mai puţin. exereitaţi seriu cu maşina câto 
50—70 de cuvinte pe minut, iar cei 'destoinici scriu câte 
218 “cuvinte pe minut. Iă i e 

- Folosul mașinei de scris. : -...--- 

„= Mașina de seris -se 'întrebuinţază la seris cu deose-. 
bire în - casele -de comereiu, (800%/, din mașini. se vând la 
case comerciale), din cauză, că cu dânsa se serie. mult mai 
repede decât cu .condeiul. Cu mașina prin o - singură apă- 
sare se imprimă o literă, pe când cu condeiul trebuo să se 
facă cel puţin trei linii pentru “a seric o literă. : Cu mașina 

. se pot serie 40—60 de cuvinte în: un minut, pe Gând cu 
“peniţa: abia 15—20 de cuvinte. Cei ce posed o dexteritate 
mare în scrierea cu: mașina scriu peste: 100 de cuvinte în 
“un minut. In modul acesta scrisorile 'se' seriu foarte iutc,. 
astfel comeroiantul poate răspunde foarte repede clienţilor 
săi; Dacă - voim să” scoatem 5—6 copii de po 0 serisoare, 
atunci ne folosim de hârtie de carbon, care se pune între: 
hârtia, de scris; dacă însă voim să obținem 20—80 de co-: 
pii; atunci întrebnințăm 'hârtio foarte” fină. de Japonia (o 

hârtie foarte “fină ca matasa), în care se pune hârtie duplă 

do carbon cu două feţe. colorate. Câtă economie de timp 

și de cheltueli nu se face pri obţinerea acestor. copii. Şeri- - 
sorile din străinătate, scrise cu mașina, se cotese mult mai. 

uşor, decât” dacă sunt scrise cu condeiul, căci scrisorile soriso. 

cu' condeiul arareori -se pot ceti. mai 'ușor, din “cauză că 

sunt scrise repede și se pot desocifră nwmnai de cei ce stăpânese 

pe deplin linba respectivă. Când scriem cu mașina putem. 

serie unele cuvinte sau titluri cu felurite colori. Șerierea cu 

mașina, este cu mult mâi igienică pentru ochi, decât serierea, 

cu condeiul. Sara cu deosebire este obositor a sere cu: 

condeiul sai a ceti cele serise cu condeiul, po când cu ma- . 

șina este ușor. Celor ce seriu prea : mult-cu condeiul „dela . 

un timp începe a le tremură mâna, pe când dacă la scrierea 

cu. mașina întrebuinţăm toate cele 10 degete, atunci suntem 

„scutiţi de această slăbire a nervilor. În America, Anglia, 

-
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".se găsesc în fiece oraș o mulţime de birouri de scris, în 
cari ziua și noaptea se află în activitate sute de 'mașini.. 
Fiecare otel are o odaie separată do sezis pentru călători, 
unde sunt la dispoziţia călătorilor stenografi și persoane 
destoinice în scrisul cu mașina. Chiar și la tronuri se află 
un vagon special pentru mașinele de scris, în care călăto-: 
torii pot dictă verbal corespondența lor. - Pe când -mai îna- 
inte trebuiă: să se plătească, unui corespondent un salar: 
mare, astăzi o fetiță faco acest lucru mai eftin, mai repede 

şi mai bine! S'a: observat că în general damele scriu imai * 
repede, de oarece cele mai multe din ele, cântând la pian 
mânuese cu mult mai uşor mașina de scris. În America la, 
concursurile, ce se fac cu maşinele de scris, mai în totdeauna . 
sunt învingătoare damele. Ele au o virtuositato atât do ui-. 
mitoare în scrisul cu mașina, încât ele scriu o scrisoare în 

„mai puţin timp, decât pot să o cetească. 
In timpul din urmă s'au fabricat maşini speciale-pen- 

tru scriorea registrelor. De asemenea sau fabricat; și: mașini 
pentru semnele stenografice “(alfabetul stenografic). - 

Instrucţiuni practice: pentru scrierea cu maşina. 

- Sunt mulţi, cari cred că esto indiferent, dacă vor. în-. 
trebuinţă la scrisul cu mașina, două sau trei degete. Aşa 
“unii întrebuinţază cele două degete arătătoare dela amân- 
două mânile, alţii întrebuinţază şi celalalt deget de: lângă de- 
getularătător. Cei co: întrebuințază numai aceste degete, pe 
lângă că nu pot căpătă o. destoinicie mare în scris, cu tim- 

„pul nervii. acestor degeto vor slăbi din cauza scrisului prea 
„mult, pe când dacă se întrebuinţează toate degetele întoc- - 
mai precum. se cântă la piano, atunci tâate degetele fiind 
deopotrivă ocupate -la scris, nu .vor slăbi, ci din con- 
tra se vor întări prin această gimnastică. Cei ce scriu 
numai cu două sau trei degete devin cu timpul nervoși. 
Loviturile pe clape trebue să. fie scurte şi ușor făcute (sta- 
cato), astfel casă putem seric o zi întreagă, fără să ne. simţim 
obosiţi. Ea 

Mașina de scris. trebue să fie așăzată pe o masă 
înaltă cam de 65 em., astfel că cotul să fie la acceaș înăl- 
ţime cu rândul de josal claviaturei și. că antebraţul să aibă 
la lucru o poziţiune aproape orizontală. La mașină trebue 
să stim drept întotdeauna şi să apropiem scaunul cât se 
poato de mult de maşină, pe scaun să punem o perină. 
Pentru a aveă o ţinută bună la mașina de scris, este bine să ne  
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folosim de un apărat de ţinut manuscrisul. Pentru exerei- 
_țul degetelor fabricele vând prin reprezentanţii lor tabele 

(pontru 6xereiţe) “făcute din carton (cari costă 65 bani). 

“La început. până.ne deprindem cu locul, ce-l ocupă literile 

în claviatură; vom urmări.cu- ochiul jocul degetelor pe li- - 

terile claviaturii; mai târziu însă, după ce vom căpătă. prin 

execreiţ - indelungat îndămânare, nu vom aveă trebuinți 

de a urmări cu ochii literilo'claviaturii, de oarece degetele 

vor alunecă pe literile respective, ca și la piano. . 

Cel ce serie la mașină trebue. totdeauna să serie cu 

amândouă mânile. „(A se .vedeă,. figurile 1,'2, 3 și £). Să 

Q WE NR TIZUILO Po: 

AS DEGEI EL: 
ISO V BWM | 
  

(Degetul mare stâng O O Degetul mare drept) bătutdistanţa - 
  

* Claviatura maşinei „Universal“ „ 

- (Literile subliniate arată poziţiunea. normală a degetelor) 

  

- - :.-  Poziţiunea normală 

„presupunem întotdeauna, că claviaturaeste împărțită prin O 

- “linie în două părţi. Clapele ce se atlă în partea stângă so . 

vor atinge cu degetele dela mâna stângă și cele-co so a- 

-flă în partea dreaptă cu -degetele dela mâna dreaptă. . 

“In general fiecare mână rămâne în partea sa. In mod 

excepţional însă în unele cazuri degetele dela mâna dreap- 

tă, ca mal tari, pot'să treacă în partea stângă a claviaturei 

| Când scriem așăzăm mânile în pozițiuinea normală . 

Scândura de “
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„a , . . NR . , 

anume ast-fel, ca, degetul-'cel mare să fio deasupra: scându- 
rii elaviaturei, iar celealalte_ 4 degete ale "fiecărei 'mâni 'să 
se afle deasupra celor S clape subliniate, Prin urmare de- 
gotele mânei stângi voi acoperi literile w, e,.r,: și t, Iar dege- 
tele mânei drepte literile z, -u, i şi-o. i - 

SA    
  

a . 

2 şi..3: Lovirea elapelor din “rândurile alăturate. Ă "4. Schimbarea literilor 1) | , 
Mânele trebue să stea, nemișcate, numai degoielo să te miște încoace și încolo. Degetele cele mari trebue să stea deasupra scândurei, cu: care se bate distanţa, -după cum se poate vedeă în figură, - dela: pag. 733 în locurile însemnate cu două cercuri, Distanţa se poate bate cu degetul cel" mare dela mâna dreaptă sau .cu "degotul cel mare de la mâna. . stângă, totuși trebue să no facem obiceiul, ca distanţa, să o. - Latem în totdeauna cu. degetul cel mare 'dela acea mână care nu va fi ocupută imediată la seris, pentruca să -pu- tem economisi timpul. 

- : “Exerciţele. 
-:Exereiţele . se vor face mai. întâiu pe claviatură dea- supra (poziția I), apoi pe claviatura “de mijloc (poziţia II) “ȘI la urmă pe claviatura de. jos (poziția 110). La scris se întâmplă, că trebue să, eșim. din. poziția normală: în poziția —— i a. . , - „ „La mașina Adler și la Yost No. 15 ete, spre a se scrie cu litere „inari trebue! să apăsiim cu degetulal treilea dela mâna stângă peo clapă, 
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extensiv. Imediat însă,. ce nu mai avem de atins vre-o li- 
teră diu poziţia extensivă, trebue să rovenim cu degetele 

“iarăși în poziţia normală. Prin urmare în regulă generală 
totdeauna degetele trebue ţinute în poziţia: normală și nu- 
mai în caz de trebuinţă .trecem eu. degetele în . poziţia ex- 
tensivă.  Dupăce s'au :făcut exerciţe în :tustrele poziţiile, 
apoi se vor face exerciţe între. literile din. rândul. întâiu 
“(poziţia TD) şi rândul al doilea (poziţia 11); .de..asemenea în- 

tro-literile din” rândul al doilea și al treilea, iar ]aurmă 
între, literile din rândul întâiu (deasupra), și din rândul de jos. 

După ce se vor face cu îndemânare toate aceste 'exerciţe: apoi 

se vor face exerciţe pe întreaga claviatură (pe toate. rân- 

durile de, litere). .. . Sie Sa aa 
Ri - 4 - Ea ; - .. 

    

  

  
    

i : E „Registre "scrise cu“ mașina Billing. .-.. 

„-.:.. De 'oarece literele: nu. sunt: dispuse la fel. la.-toate ma- 

şinele, do .. acoca -pențru fiecare pnașină trebue un... exerciţ 

deosebit. Pentru uşurinţă - în +: metoţlele: de iexergiţe,. co. au 

apărut în limba germană,.se însamnă. fiecare... literă +cu o 

cifră, caro” ne arată.cu, ee. deget trebue „să atingem, respoc- 

tiva literă. Asttel în' „Tractatul de dactilografio“ a d-lui Otto 

Burghâgen, profesor; de * mașina .de.. seris la, „Academia co: 
.   

- IE i um pai în 
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_Ynereială din Hamburg, degetele se însamnă în' modul ur-! 
mător: 1 == degetul arătător, 2 — degetul mijlociu, 3 = 
degetul - inelar, 4 == degetul cel- mic; cifrele mai groase 
arată, degetele dela mâna stângă, pe cânid cifrele mai subţiri | 
arată degetele dela mâna dreaptă. Din contra în „'Fractatul 
de dactilografie a d-lui F. Doranti, profesor de stenografio 
şi maşina “do seris la Academia comercială din Aussig, de- 
zetelo. se însamnă altfel și anume: degetele dela mâna 
stângă se însamnă în modul următor: = degetul cel mic, 
2 = degetul inelar, 3 =— degetul mijlociu, 4 = degetul 
arătător; iar degetele dela mâna dreaptă precum urmează: . 

"5 == degetul arătator, 6 = degetul mijlociu,:7 = degetul 
“imelat, $= — degetul cel mie. i] 

Prin urmare. Doranti întrebuinţază următoarea formulă: 

A 5 D P G H .J - K 
1 2 3 d 5. GJ] s 

Mada stângă 

  

                                
    >Mâna. dreaptă 

Tot această formulă, o întrebuinţază,. și. Karl. Borehert, 
profesor de mașina de seris la _șeoalele pentr u ucenicii și 
adulții de prăvălii. din Berlin 

De oarece școalelo noastre” comerciale au fost înzes- 
trato cu mașini Jost, do acooa reproduce după tractațul de 
dactilogratio a d-lui Burghagen oxercitul - dela, pag. 198 
destinat pentru mașina J ost. : 

Mae Exerciţ pentru . mașina Yost. 

"33 231 211 21221 3233 131 3232 1312 321 32 1212 321 
- So, mari, und, messe, will, hat, sol, rate, .wer, am, form, per, 
1312 1232 180 3312 3321 321 31 131 1212 1322 3312 
hand, held, hold, kind, last, oft, ob, not, mine, name, land, 
322 312 21 31121 221211 211241 1231233 31221 1312131 
los pro, în, annum, direct, effect, express, object, prompt, . 
1233221 21312 232 311231 311231 3221231 13331 12 
respeot, stand, wass, accept, arrest, auction,  bălance, 
13111311 131223 211231 3821331 13212 23119211 32193121 | 
contract, consul, junior, person, cours, document, permanent: 
23211131 3221231 8312122231 32121231 9311 1231 1212121 
executor, . portion, provision, petition, matt, rest, minister, 

31212133 2212211 32133 
original, subject, local.
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